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  :ملذمت -

ت مىحهت لُلبت الؿىت           زاللها ؤهم ما ًخٗل٤ ا جٖال، لِؿاوـ الثاهُتهظه اإلاُبٖى

الم ج ٣ُاؽ بم ، والتي جمثل اإلااصة ألاولى يمً وخضة الخٗلُم والاجها٫ ٨ىىلىحُاث الٖا

 .ألاؾاؾُت للخسهو، واإلابرمجت يمً مخُلباث الؿضاسخي ألاو٫ 

٣ُٗضا ًٖ طي ٢بل، وخحن ال هماعؽ الاجها٫ بك٩ل ؤنبذ الاجها٫ الُىم ؤ٦ثر ح  

لت التي جٟهل بحن شخصخي، ه٩ىن في خاحت بلى ؤلا ٢تراب مً اإلاٗلىماث، ٞاإلاؿاٞاث الٍُى

هىع الخٟجغ ٚحر  الكٗىب، وخاحت ؤلاوؿان بلى حسجُل ؤٖضاص ال خهغ لها مً ألا٩ٞاع، ْو

غ خاحاجىا هدى اإلاؿبى١ في جض٤ٞ اإلاٗلىماث، ٧ل هظه الٗىامل جلٗب صوعا ؤؾاؾ ُا في جٍُى

   ج٨ىىلىحُا الاجها٫.

الم، ٢ض و    ً جُىعا ٦بحرا في وؾاثل الاجها٫ وؤلٖا قهض الىه٠ الثاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ىن  اصة ؤٖضاص الصخ٠ ومدُاث الغاصًى و٢ىىاث الخلٍٟؼ جمثل في جُىع ألاق٩ا٫ وألاؾالُب، وٍػ

مجها في هظا  ٘ الخباًً في ههِب ٧ل م ،وفي ٧ل صولت مً صو٫ الٗالم ،ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي

اصة، باإلياٞت بلى جُىع حىصة الُباٖت واليكغ وؤلاطاٖت وؤحهؼة الاؾخ٣با٫ في  الخُىع وجل٪ الٍؼ

اثٟها وؤصواعها، جىؾٗذ مؿاخاث  اإلاىاػ٫ واهدكاعها. وم٘ اهدكاع ألا٢ماع الهىاُٖت وجُىع ْو

اث باهدكاع الصخ٠ الضولُت الاجها٫ الظي ججاوػ الخضوص الجٛغاُٞت للضو٫ واملجخمٗ

ىهُت الًٟاثُت.  وال٣ىىاث الخلٍُٟؼ

ُٟها في  الاجها٫ واإلاٗلىماث وم٘ جُىع اإلاؿخدضزاث الغ٢مُت في ج٨ىىلىجي   واهدكاع جْى

الم مىظ بضاًت الدؿُٗىاث، بضؤ صٖم وجبجي الٗضًض مً  الٗملُاث الاحخماُٖت املخخلٟت ومجها ؤلٖا

هم اإلاٟاهُم وهدضص اهم اإلاهُلخاث التي لها ؤلهظا ؾى٣ضم   اإلاٟاهُم وجُب٣ُاتها في الاجها٫،

 ٖال٢ت بهظا اإلا٣ُاؽ: 
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 جحذًذ أهم مفاهُم امللُاط -

هى مدىع الخبرة ؤلاوؿاهُت، والاجها٫ ٌٗجي جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث التي جخًمً  الاجصال: -1

دضر الاجها٫ لجمُ٘ ألا   1ٞغاص في ٧ل ألاو٢اث.ال٩لماث والهىع والغؾىم والغمىػ املخخلٟت، ٍو

هي ج٣ىُاث، هي ؤصواث، هي ؤٖخضة وججهحزاث، ل٨جها ؤًًا وباألؾاؽ مٗاٝع  الخىىىلىجُا: -2

اث. ٞهي ز٣اٞت وهخاج ز٣افي للتربُت التي وكإث ٞحها وجُىعث. وحاءث لخٗبر ًٖ خاحت  ومدخٍى

وإن ه٣لذ ٞةنها ٖلى هظا ألاؾاؽ، ٞهي ال ًم٨ً ؤن جى٣ل،  مجخمٗاجُت في ػمً ما وفي م٩ان ما.

ت. بالخالي ٞةطا ٧ان ألامغ هُىا باليؿبت  جى٣ل ٦خ٣ىُاث، ٧إحهؼة و٦ٗخاص وال جى٣ل ٦مٗٞغ

ت، ٞةن ألامغ ًخ٣ٗض ُٞما ًسو الخ٣ىُاث الٗالُت الض٢ت ٦ما هى  للخ٨ىىلىحُا بؿُُت اإلاٗٞغ

  2الكإن باليؿبت لخ٨ىىلىحُا الاجهاالث،

هي اإلاهُلر اإلاؿخسضم لىن٠  Communication Technology جىىىلىجُا الاجصال:  -3

ججهحزاث الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت التي ًم٨ً الؿعي بلى اإلاٗلىماث مً زاللها والىٟاط 

ىهُت مً بٗض واإلاىصم.   3بلحها ٖبرها ومً ؤمثلتها: الٟا٦ؿمُل، اإلااجمغاث الخلٍُٟؼ

ُت  حٗجي ا٢خىاء وازتزان اإلاٗلىماث وججهحزها فيوج٨ىىلىحُا الاجها٫      مسخل٠ نىعها وؤٖو

ت ؤو مغثُت ؤو ممٛىُت ؤو مٗالجت باللحزع،  ت ؤو مهىعة ؤو مؿمٖى خٟٓها، ؾىاء ٧اهذ مُبٖى

وه٣لها ؤو بثها باؾخسضام جىلُٟت مً اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخاؾبت ووؾاثل ؤحهؼة الاجها٫ 

بهخاج اإلاٗلىماث  "آلاالث ؤو ألاحهؼة الخانت ؤو الىؾاثل التي حؿاٖض ٖلىباؾخٗما٫   4ًٖ بٗض.

غيها"، ٗها واؾترحاٖها ٖو   5وجىَػ

هي اإلاهُلر اإلاؿخسضم لىن٠   information technology JT:جىىىلىجُا املعلىماث  -4

مٟغصاث الخجهحزاث )اإلاٗضاث( وبغامج ال٨مبُىجغ)البرمجُاث( التي حؿمذ لىا بالىٟاط، 

ً، الخىُٓم، والدك٨ُل والٗغى الخ٣ضًمي  للمٗلىماث بىاؾُت وؾاثل الاؾترحإ، الخسٍؼ

                                           
 .43، ص2005، الدار ادلصرية اللبنانية، القاىرة،تكنولوجيا االتصال احلديثة يف عصر املعلومات جسن عماد مكاوي، - 1
 .150، ص 1997، البوكيلي للطباعة والنشر، القنيطرة، البصري وتكنولوجيا االتصال -الفضاء السمعيحيىي اليحياوي،  - 2
 139، ص 2005، السحاب للنشر والتوزيع، ،  تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومستقبل صناعة الصحافةعلم الدينود زلم - 3
 .13، ص2005، جامعة الزقازيق، 01، الدار العربية للنشر والتوزيع، طتكنولوجيا االتصال اإلعالمي التفاعليأمساء حسني حافظ،  - 4
 .139ص  رجع سبق ذكره،معلم الدين،  ود زلم - 5
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ال٨تروهُت، ومً ؤمثلتها: اإلاسخاث الًىثُت، الخاؾباث الال٨تروهُت، ججهحزاث الٗغى، ٢ىاٖض 

البُاهاث، بغامج الجضاو٫ الال٨تروهُت، ججهحزاث الٗغى، ٢ىاٖض البُاهاث، بغامج الجضاو٫ 

 1الال٨تروهُت، الىؾاثِ اإلاخٗضصة.

غي ال٨ثحر مً الباخثحن ؤن ج٨ىىلىح  ُا الاجها٫ هي عاٞض ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ٖلى ٍو

، وؤصواتها  ؤؾاؽ ؤن اإلااصة الخام لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث هي البُاهاث واإلاٗلىماث واإلاٗاٝع

ل هظه اإلااصة الخام  ألاؾاؾُت هي ال٨مبُىجغ وبغمجُاجه التي حؿتهل٪ َا٢خه الخؿابُت في جدٍى

٘ ُٞخم  مً زال٫ الخٟاٖل الٟىعي بحن ؤلاوؿان وآلالت، بلى ؾل٘ وزضماث مٗلىماجُت، ؤما الخىَػ

الم،  حر اإلاباقغ، ٦ما هى الخا٫ في ؤحهؼة ؤلٖا مً زال٫  ؤوؤو مً زال٫ ؤؾالُب البث اإلاباقغ ٚو

التي جهل بُم ٦مبُىجغ وؤزغ،  ، DATA COMMONICATION NETWORKS قب٩اث البُاهاث

ُت، ٦ما ًهب في ج٨ىىلىحُا اإلاٗ لىماث ٖضة عواٞض ج٨ىىلىحُت هي: ؤو بِىه وبحن وخضاجه الُٞغ

ججهحزاث ال٨مبُىجغ، الخد٨م الاوجىماحي، ج٨ىىلىحُا الاجهاالث، بغامج ال٨مبُىجغ، هىضؾت 

ت، هىضؾت البرامج  2.اإلاٗٞغ

  العالكت بين جىىىلىجُا الاجصال وجىىىلىجُا املعلىماث-5

ما وحهان ًغي الباخث ؾٗض لبِب ؤن ج٨ىىلىحُا الاجها٫ وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ه  

لٗملت واخضة ٖلى ؤؾاؽ ؤن زىعة ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ٢ض ؾاعث ٖلى الخىاػي م٘ زىعة 

ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، التي ٧اهذ هدُجت جٟجغ اإلاٗلىماث، وجًا٠ٖ ؤلاهخاج ال٨ٟغي في مسخل٠ 

هىع الخاحت بلى جد٤ُ٣ ؤ٢صخى ؾُُغة مم٨ىت ٖلى ٌُٞ اإلاٗلىماث اإلاخض٤ٞ،  املجاالث، ْو

٤ اؾخدضار وإجاخخه للب اخثحن واإلاهخمحن ومخسظي ال٣غاعاث في ؤؾٕغ و٢ذ وا٢ل حهض، ًٖ ٍَغ

ؤؾالُب حضًضة في جىُٓم اإلاٗلىماث حٗخمض بالضعحت ألاولى ٖلى ال٨مبُىجغ واؾخسضام 

 3.ج٨ىىلىحُا الاجها٫ إلاؿاهضة ماؾؿاث اإلاٗلىماث وصٞ٘ زضماتها لخهل ٖبر ال٣اعاث

                                           
 138ص، 2005 والتوزيع، للنشر السحاب ،الصحافة صناعة ومستقبل االتصال و املعلومات تكنولوجيا الدين، علم زلمود - 1
2

 .140، ص نفس ادلرجع - 

3
 .141،مرجع سبق ذكره، ص  الدين علم زلمود - 
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٠ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىم  اث ًىُىي ٖلى مٗجى هظا التزاوج بط ًىو في والىا٢٘ ؤن حٍٗغ

ُت خٟٓها،  بخضي نُٛه ٖلى ؤهه: ا٢خىاء وازتزان اإلاٗلىماث وججهحزها في مسخل٠ نىعها وؤٖو

ت ؤو مغثُت ممٛىُت ؤو ملحزعة وبثها باؾخسضام  ت ؤو مهىعة ؤو مؿمٖى ؾىاء ٧اهذ مُبٖى

 ها٫ ًٖ بٗض.جىلُٟت مً اإلاٗلىماث الال٨تروهُت الخاؾبت ووؾاثل ؤحهؼة الاج

وبىاءا ٖلى ما ؾب٤، ٞاهه ال ًم٨ً الٟهل بحن ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُا   

الاجها٫، ٣ٞض حم٘ بُجهما الىٓام الغ٢مي، الظي جُىعث الىٓم الاجها٫ ٞترابُذ قب٩اث 

الاجها٫ م٘ قب٩اث اإلاٗلىماث، وهى ما هلمؿه واضخا مً خُاجىا الُىمُت  مً الخىانل 

٩اث الخلٟىن، وفي بٌٗ ألاخُان مغوعا بكب٩اث ؤ٢ماع الاجها٫ وما هخابٗه بالٟا٦ـ ٖبر قب

ىن مً مٗلىماث جإحي مً الضازل، و٢ض جإحي مً ؤي م٩ان في الٗالم ؤًًا  ٖلى قب٩اث الخلٍٟؼ

٤، ٦ما  وبظل٪ اهخهى ٖهض اؾخ٣ال٫ هٓم اإلاٗلىماث ًٖ هٓم الاجها٫ وجُىع ٧ل مجهما في ٍَغ

  - COM- COMض حضًض للمٗلىماث والاجها٫ ٌؿمىهه ٧ان في اإلااضخي وصزلىا في ٖه

COMPUTER COMMUNICATION 
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 جعىس وظائل الاجصال -01

 املشحلت الشفهُت أو مشحلت ما كبل الخعلم: - أ

، و٢ض ؤ٩ٞاعههى ٢ضعجه ٖلى الخٗبحر ًٖ  ألازغي ًٖ ال٩اثىاث  ؤلاوؿانبغػ ما ًمحز ؤلٗل  

ت، ٖىضما ابخ٨غ بغػث هظه ال٣ضعة مىظ الٗهىع الىؾُى في جا ش البكٍغ عمىػا نىجُت ؤلاوؿان ٍع

ً.اؾُتها ًخهل بى   باآلزٍغ

ت هدُجت لبضاًت ٖملُت الخٟاهم   باؾخسضام  ؤلاوؿاويول٣ض ٧ان ْهىع الخجمٗاث البكٍغ

 ؤخُىما بض ،في اعج٣اء هظا الخٟاهم ألاهمُت، و٢ض جب٘ طل٪ جُىع ٖلى حاهب ٦بحر مً ؤلاقاعاث

 1.في اؾخسضام اللٛت ؤلاوؿان

ىض  في مجا٫ ؤلاوؿان، بط ؤنبذ  الثىسة ألاولىجد٣٣ذ  ًخ٩لم، ؤنا اؾخُإ ؤلاوؿان مٖو

ت ٤ ال٨الم-مً اإلام٨ً ألو٫ مغة ؤن ججم٘ البكٍغ  2خهُلت ابخ٩اعاتها وا٦دكاٞاتها. -ًٖ ٍَغ

ُل٤ ٖلى هظه اإلاغخلت الىؾُلت ٧اهذ مغخلت ما ٢بل الخٗلم ٣ٞض  ؤواإلاغخلت الكٟهُت  ،ٍو

جُىع  احىزم هي خاؾت الؿم٘،  ألاؾاؾُتها٫ هي ال٩لمت اإلاىُى٢ت، والخاؾت الغثِؿُت لالج

 ؤلابضإ، و٧ان الكٗغ اإلا٣ٟى اإلاؿترؾل ابغػ وؾاثل ؤلاوؿاوياللٛت ل٩ي ٌُٗي الثىعة لالجها٫ 

اث اإلاخٗضصة هي الُاب٘ الٗام، وهي مٗاوي  والخىانل الخًاعي، و٧اهذ اإلاٗاوي طاث اإلاؿخٍى

بت حضا مً ال  3. ؤقُاءبل هي  ؤقُاء بلىحكحر  ىا٢٘، ٞال٩لماث ال٧اهذ ٢ٍغ

 

 املشحلت الثاهُت:املشحلت الىخابُت - ب

ىن  ،لالجها٫ الثىسة الثاهُت ؤما  ٣ت لل٨خابت  ؤ٢ضم٣ٞض خضزذ ٖىضما ازتٕر الؿىمٍغ ٍَغ

ت، واؾخُاٖ ٣ت الؿىمٍغ  0033ا ال٨خابت ٖلى الُحن اللحن، وطل٪ مىظ خىالي ى في الٗالم وهي الٍُغ

                                           
 .13، ص1989 جدة،الصباح،  ةبتتكم، ، فنونوأشكالو وأنواعو، االتصال مفهومو وآخرينعلي عجوة  - 1
 .24، ص1985، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، اتصاالت الفضاءمحدي قنديل،  - 2
3

 144-143،مرجع سبق ذكره، ص  الدين علم زلمود - 
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الُُيُت ال٨ٟغ الؿُاسخي والاحخماعي والٟلؿٟي في  ألالىاحاإلاُالص، و٢ض خٟٓذ هظه ؾىت ٢بل 

 1.ألاولىمغاخله 

هغث ال٨خب اإلايؿىزت  ومهىت الىعا٢ت، وصوع خٟٔ ال٨خب، واػصهغ الخبر املخٍُى  ْو

ت ال٨خابت واليسخ ٖلى وؾاثِ  ٧ىؾُلت بٖالمُت وق٩لذ ٖملُاث بُٗه ججاعة مؼصهغة، وبمٗٞغ

ت خُىما  ؤؾلىبحٛحر  ،لٟتمخٗضصة ومسخ ً اإلاٗٞغ ٤  ؤنبدذجسٍؼ اإلاٗلىماث جستزن ًٖ ٍَغ

٦داؾت عثِؿُت ل٨ُدؿب مً  ؤو٧ىؾُلت  ألاطن الهجاثُت، وبهظا خلذ الٗحن مدل الخغٝو

 ؤومٗلىماجه، وؾهل ال٨الم البكغي اإلاىُى١ الظي ججمض في ق٩ل مسٍُى  ؤلاوؿانزاللها 

 2م٨خىب.

ُٞت لخل مك٨الث الاجها٫، ٣ٞض ٧اهذ ال٨خب البضاثُت ل٨ً ال٨خابت وخضها لم ج٨ً ٧ا 

 باهٓت الثمً، و٧اهذ خ٨غا ٖلى عحا٫ الضًً، وؤبىاء الُب٣ت الٛىُت.

ش البكغي، و٧اهذ الؿمت الغثِؿُت   و٢ض اؾخٛغ١ ٖهغ الخضًث وال٨خابت مٗٓم الخاٍع

ال٨خابت، لهظا الٗهغ هي الٟغصًت الاجهالُت، ؾىاء في مغخلت الخضًث ؤو ختى بٗض ازترإ 

ل.  3وب٣ُذ الٟغصًت هي َاب٘ الاجها٫ ٖبر هظا الٗهغ الٍُى

 

  املشحلت الثالثت: املشحلت العباعُت -ج

حها ٖٝغ   اث في ق٩ل ماصي ًخم اؾخيؿازه  ؤلاوؿانٞو الُباٖت ؤي ججؿُض املخَُى

ا وب٨مُاث وبك٩ل م٣غوء  ت الُباٖت  ؤحىصًضٍو ٗىص الؿب٤ في مٗٞغ ، َو  بلىوؿبُا ًٖ املخٍُى

ال٣ىالب  الُباٖت ٖلى بضؤثًٞل ازترإ الىع١، و٢ض  ؤًًاُٟي٣ُُحن الظي ٧ان لهم  ال

خ٤ٟ مٗٓم ىْهىع الُباٖت في م ختى 4الخكبُت زم الٟساع. خه٠ ال٣غن الخامـ ٖكغ، ٍو

                                           
 .24، ص1985، ، دار ادلريخ للنشر، الرايضعلم املعلومات واملكتبات إىلاملدخل محد بدر، أ - 1
2

 145،مرجع سبق ذكره، ص الدين لمع زلمود - 

3
 .31، ص1987، 5، مكتبة االجنلو ادلصرية، طوتطورىا ونشأهتاوسائل االتصال خليل صاابت،  - 

4
  145،مرجع سبق ذكره، ص الدين علم زلمود - 
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" هى  ؤناإلااعزحن ٖلى  مً ٨ٞغ في ازترإ الُباٖت بالخغٝو اإلاٗضهُت  ؤو٫ "ًىخىا ٚىجيبحٙر

.6311َباٖت ال٨خاب اإلا٣ضؽ باللٛت الالجُيُت في ٖام  وؤجم، 6300 لت، وطل٪ خىالي ؾىتهاإلاىٟ
1 

، خُث ٫الخٗبحر والاجها ؤؾالُبالُباٖت خضر حُٛحر حظعي في  آلتوبًٟل ازترإ   

ت في الخهى٫ ٖلى مٗلىماتهم، وبظل٪  ؤؾاؾاٌٗخمضون  ألاٞغاص ؤبض ت لل٩لمت اإلاُبٖى ٖلى الغٍئ

خغٝو  بلىعمىػ مجغصة ؤي  بلى ألانىاث٫ اإلاُبٕى هي اإلاؿُُغة، وخى  ؤلابهاعخاؾت  ؤنبدذ

ض مىٓم للخغٝو  ت. ؤومما ق٩ل ٖملُت ججٍغ  2الغمىػ البهٍغ

و٧ان ازترإ الُباٖت بضاًت لليكغ الجماهحري لل٨خب، وللجغاثض واملجالث مما خ٤٣  

الم والث٣اٞت ٗضصث بٗض ؤن ح .وه٣لها مً اخخ٩اع الٗلماء بلى الجماهحر الٗاصًت ،صًم٣غاَُت ؤلٖا

ألهه  ،٦ما ؾاٖض اهدكاع اإلاُبٕى ؤًًا ٖلى وكغ الٟغصًت ، اليسخ اإلاخُاب٣ت مً اإلاُبٕى الىاخض

خماص ٖلى الظاث، ول٨ىه ؾاهم  شج٘ ٧ىؾُلت اجها٫ و٧إصاة شخهُت للخٗلُم اإلاباصعة والٖا

اع الجمعي، ٞإنبدىا ًضعؾىن وخ ٣غئون ؤًًا في ٖؼ٫ البكغ وؤزغحهم مً ؤلَا ضهم ٍو

٨خبى   ؤهٟؿهملهم وحهاث هٓغ شخهُت ٖبروا بها ًٖ  وؤنبدذ، ن وخضهموخضهم ٍو

 ، ال٨ٟغ  الخٗلُم اإلاىخض مم٨ىا، مما شج٘ ٖلى اؾخ٣اللُت وؤنبذللجمهىع الجضًض للمُبٕى

 3والا٦دكاٝ الٟغصي لألمىع.

 

 .املشحلت الشابعت: املشحلت الالىتروهُت -ص

التي ا٦خمل همىها في  بعتالاجصال الشامٗالم زىعة  بضؤث ،زال٫ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ً. ألاو٫ الىه٠  بخجاعب وا٦دكاٞاث وازتراٖاث في الاجهاالث  بضؤثو٢ض   مً ال٣غن الٗكٍغ

٦ما ًُل٤  اؾخجابت لٗالج بٌٗ اإلاك٨الث الىاحمت ًٖ الثىعة الهىاُٖت،الؿل٨ُت والالؾل٨ُت 

                                           
 .31، صمرجع سبق ذكرهخليل صاابت،   -1
  .146،مرجع سبق ذكره،  الدين علم زلمود - 2
 .146 نفس ادلرجع، - 3
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ت ؤو الاهٟجاع ٖلى هظه اإلاغخلت مغخلت الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت ؤو الثىعة الاجهالُ

 1الاجهالي ؤو مغخلت الضواثغ الال٨تروهُت

ً، وزانت و   ا٦دؿبذ وؾاثل الاجها٫ الجماهحري ؤهمُت ٦بحرة في ال٣غن الٗكٍغ

ُه، وؤنبدذ بغامج  الىؾاثل الال٨تروهُت باٖخباعها ٢ىىاث ؤؾاؾُت للمٗلىماث وألازباع والتٞر

٨ؿذ بغامج الغاصًى الخلٟىن ح٨ٗـ ٢ُم املجخم٘ وز٣اٞخه وؤؾالُب مِٗكت ؤٞ غاصه، ٖو

مىخاجه  اهخماماث الىاؽ و٢ًاًاهم ألاؾاؾُت، و٢ضمذ ألاٞالم الؿِىماثُت وا٢٘ املجخم٘ َو

برث  الهاث في جلبُت خاحاث الىاؽ بلى الؿل٘ والخضماث، ٖو وزُاالجه، وؾاٖضث ؤلٖا

جها٫ الدسجُالث اإلاىؾ٣ُُت ًٖ الخدغع الٗاَٟي والاؾترزاء والخ٨ٟحر، وؤنبدذ وؾاثل الا

٤ هظا اإلاٟهىم -الال٨تروهُت اإلاىا. -ٞو ت التي هغي ٞحها ؤهٟؿىا ٖو  هي الىاٞظة السخٍغ

حرها مً الخ٣ىُاث ْهغ مجخم٘   وبًٟل جؼاوج وحٗاون الخاؾباث الال٨تروهُت ٚو

اإلاٗلىماث الظي جتزاوج ُٞه هٓم الاجها٫ ومٗالجت البُاهاث، وؤنبذ باإلم٩ان اهضماج مٗضاث 

ً ألانىاث واله ت الُٟضًى(، وآالث اإلاٗالجت والخؿاب) جسٍؼ ىع)مثل ؤ٢غام ؤو ؤقَغ

الخاؾباث آلالُت( م٘ ألا٢ماع الهىاُٖت في قب٩اث اجها٫ ج٨ً الٟغص مً الاجها٫  والىنى٫ 

 2بلى بىى٥ اإلاٗلىماث ؤو البُاهاث في ؤي م٩ان في الٗالم.

 ألاكماس الصىاعُت -            

ًاجي الجضًض، ٞةهىا وكحر في البضاًت بلى حٗضصها ٖىضما هخدضر ًٖ آلُاث الاجها٫ الٟ 

مً خُث ألاق٩ا٫ وألاؾالُب، ومً خُث ألاصواث وال٣ىىاث اإلاؿخسضمت واإلاخمثلت في آلُاث 

ىوي الًٟاجي ىن ٦جهاػ  :والتي جخمدىع خى٫ زالر ؤصواث عثِؿُت هي ،البث الخلٍٟؼ الخلٍٟؼ

الًٟاثُت ٦ٓاهغة اجهالُت هاججت ًٖ وال٣ىىاث  ،لالؾخ٣با٫ وألا٢ماع الهىاُٖت ٧إصواث للبث

 3الخُىعاث الخانلت في مجا٫ الاجهاالث الًٟاثُت وج٣ىُاتها.

                                           
 .147مرجع سبق ذكره،  ،الدين علم زلمود - 1

2
 .148، ص نفس ادلرجع - 

 .10، ص2006، دار اذلدى، عني ميلة، اجلزائر،قضااي اإلعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا وااليدولوجيادمحم شطاح،  - 3
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٨ُت 6793ٖام  ٟٞي  ت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  ،بضؤ ٖهغ ؤ٢ماع الاجهاالث الخجاٍع

وؾاهمذ ؤ٢ماع الاجهاالث في ج٣ضم الاجهاالث الالؾل٨ُت الخضًثت التي جمازل في ؤهمُتها 

في جُىع الصخ٠، ل٣ض حٛلب ٧ل مً الخلٛغاٝ ؾاب٣ا وال٣مغ الهىاعي خضًثا بهىعة  البر٢ُاث

ونىله و  ،٦بحرة ٖلى الخضوص اإلاؿاٞاث، وبظل٪ ؤنبذ مجا٫ حم٘ اإلاٗلىماث ؤ٦ثر احؿاٖا

ت الُٟضًى  ،واهدكاعه ؤقمل ت ؤ٦بر، بياٞت بلى ؤقَغ وإعؾا٫ اإلاخُُٛاث الصخُٟت بؿٖغ

ىهُا بك٩ل مباقغ م بدُث ًم٨ً ه٣لها بلى ال٣مغ الهىاعي مً  ،ً م٩ان الخضراإلاهىعة جلٍٟؼ

وإعؾالها ٖلى الٟىع بلى ألاما٦ً اإلاغاص جىنُلها بلحها. وؤنبدذ  ،ؤًت  ب٣ٗت ٖلى ؾُذ ألاعى

ألا٢ماع الهىاُٖت حؼءا ؤؾاؾُا مً ٖملُت ؤلاهخاج ال٨بحر للصخاٞت، بط بةم٩ان مٗٓم 

ُٖت في بعؾا٫ نٟداث ٧املت مً مضًىت الصخ٠ في الٗالم اؾخسضام ج٣ىُت ألا٢ماع الهىا

٣ت ال٨تروهُت في بً٘ ص٢اث٤ ٦ما حؿخُُ٘ ألا٢ماع الهىاُٖت ؤن جغبِ م٩اجب  ،ألزغي بٍُغ

ألازباع في حمُ٘ ؤهداء الٗالم وإعؾا٫ ألازباع بك٩ل ٞىعي ألًت م٩اجب ؤزغي في ؤًت ه٣ُت مً 

 1الٗالم.

بقاعة بلى صزى٫ ٖهغ ٖاإلاُت  "sputnik" 6719في خحن ٧ان بَال١ ؤو٫ ٢مغ نىاعي في ٖام     

الاجها٫، وججاوػ الهٗىباث والٗىاث٤ الُبُُٗت وحُُٛت مؿاخاث ٦بحرة مً ال٨غة ألاعيُت في 

ه٣ل ٖلى الاجها٫ وه٣ل الى٢اج٘ وألاخضار بالض٢ت والىيىح، وجغ٦ؼث زضماث البضاًاث ألاولى 

ىهُت، و٫ اإلاىاٞؿت مً الجاهب التي اؾخدضزذ حهىص الض -ؤلاقاعاث الخلُٟىهُت والخلٍٟؼ

مً حاهب ؤزغ ٖلى  -Intelsat مثل اإلاىٓمت الضولُت لالجهاالث الًٟاثُت -واإلاىٓماث الضولُت

غ ج٨ىىلىحُا ألا٢ماع الهىاُٖت وملخ٣اتها، وجُىع زضماتها وؤلا  ٟاصة بها ٖلى مؿخىي ؾخجٍُى

 2املخلي والٗالمي.

ىض اؾخٗغاى ؤبغػ اهجاػاث ال٣ٗض ألازحر مً ال     ً ٖلى مؿخىي ج٣ىُاث ٖو ٣غن الٗكٍغ

الاجها٫، وبالخدضًض آزغ ما ونلذ بلُه ج٣ىُاث الخاؾىب ومُُٗاث زىعة اإلاٗلىماث وج٣ىُاث 

ألا٢ماع الهىاُٖت والخىانل ألاعضخي ٖبر الًٟاء. ًدبحن لىا مضي بم٩اهُت يِٛ اإلاٗلىماث 

                                           
 42،  ص2003ألردن، ، دار الشروق للنشر والتوزيع، اتقنيات االتصال بني زمننيإايد شكري البكري،    - 1
 .20.ص 2001، عويدات للنشر والتوزيع، بريوت، وسائل االتصال املتعددةنقوال ماكريز،  لسلي، فرنسوا  - 2
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ل بلى ال٣اعت مباقغة إنٛغ خحز وبإص١ ألاق٩ا٫ ٖبر قب٩اث اإلاٗلىماث الضولُت، لخهب ،والهىع 

صون الخاحت بلى الُباٖت ٖلى الىع١ ؤو ه٣لها بلى  ،ٖلى قاقاث حهاػ الخاؾىب الصخصخي

٤ ؤلاعؾا٫ الًٟاجي، وج٣غؤ   فيمُبٗت خضًثت في ؤي ع٦ً مً ؤع٧ان ال٨غة ألاعيُت ًٖ ٍَغ

 ؤبٗض ه٣ُت مً ال٨غة ألاعيُت. فياللخٓت هٟؿها التي ًُالٗها ٢اعت آزغ 

ٟاصة بها في جُىع الاجها٫ ٖبر ألا٢ماع الهىاُٖت، ؾخالىٓم الغ٢مُت وؤلا  وم٘ جُىع       

حٗضصث الخُب٣ُاث التي حؿخسضم ألا٢ماع الهىاُٖت في خُاجىا الُىمُت، ولم حٗض ج٣خهغ ٖلى 

ىوي، ول٨جها امخضث لخُٛى مجاالث ٖضًضة ٧ان ؤزغها  الاجهاالث الخلُٟىهُت ؤو الى٣ل الخلٍُٟؼ

 SATELLITE INTERNET ACCESS الهىاُٖت وقب٨ت الاهترهذ هٓم الغبِ بحن ألا٢ماع

SYSTEMS 
ت في وؾاثل الاجها٫ وؤؾالُبه، زانت في وبهظا   قهضث هظه اإلاغخلت همىا متزاًض الؿٖغ

ت في البضاًت زم ع٢مُت بٗض طل٪، خُث حٗا٢بذ  ت واإلاغثُت، جىاٍْغ مجا٫ بث ؤلاقاعاث اإلاؿمٖى

ت متزاًضة وبك٩ل جمحز باٖخماص ٧ل  الا٦دكاٞاث الٗلمُت والخجاعب الىاخضة بٗض ألازغي بؿٖغ

   وؾُلت حضًضة ٖلى ما ؾب٤ وج٩املها مٗها.

 

 ؤهم الازتراٖاث الال٨تروهُت.  -01خضو٫ 

خ  اظم املخترع/ امليان الاختراع الخاٍس

 ولُم ؾترحىن  اإلاىحاث ال٨هغومٛىاَِؿُت 6283

٣ت ال٨خابت ٖلى الى٣ِ والكٍغ 6709 ٍغ ـنمٍى الخلٛغاٝ َو  ل مىَع

٩ا  67القرن مض زٍُى الخلٛغاٝ الؿل٨ُت ٖبر ٧ل مً ؤوعوبا وؤمٍغ

 والهىض

 

 حغاهام بُل  الخلٟىن بخ٨ىىلىحُا الخلٛغاٝ 6290

غاٝ 6299  جىماؽ اًضٌؿىن  حهاػ الٟىجٚى

 بمُل بغلىجغ ال٣غم اإلاؿُذ )حسجُل الهىث( 6229

٤ آلت الٟىحٛغاٝ 1890   البضء في حؿٍى

  ىع الٟغوسخي ألو٫ ٖغى ؾِىماجيمكاهضة الجمه 1895
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  ْهىع الؿِىما الىا٣َت 1928

 حىحلُلمى ماع٧ىوي ازترإ اللالؾل٩ي واهخ٣ا٫ الهىث بلى مؿاٞاث بُٗضة 1896

 ؤإلااهُا و٦ىضا جىحُه زضماث الغاصًى اإلاىخٓمت  1919

ىاث ٨ُت  و.م . ججاعب الخلُٟىن  ؤوازغالٗكٍغ  ألامٍغ

٨ُت .م.. و زضماث الخلُٟىن الخجاعي  1941  ألامٍغ

 

 ثىسة الاجصال الخلىُت الخامعت. : املشحلت الخفاعلُتالخامعت املشحلت - ٌ

بضؤث هظه اإلاغخلت في مىخه٠ الثماهِىاث وماػالذ مؿخمغة ختى آلان، وجخمحز بؿمت       

ؤؾاؾُت وهي اإلاؼج بحن ؤ٦ثر مً ج٨ىىلىحُا مٗلىماجُت واجهالُت جمثلها ؤ٦ثر مً وؾُلت، 

ُل٤ ٖلى الخ٨ىىلىحُا الؿاثضة ؤو لخد٤ُ٣ ال هضٝ الجهاجي وهى جىنُل الغؾالت الاجهالُت، ٍو

، ؤو الخ٨ىىلىحُا الخٟاٖلُت  Digital Technologyاإلامحزة لهظه اإلاغخلت  الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت

interactive Technology  ِؤو الخ٨ىىلىحُا مخٗضصة الىؾاث ،Multimedia Technology 1 

الظي ًخًمً   Desktop Publishingغخلت بخ٣ىُت اليكغ اإلا٨خيي هظه اإلا بضؤثو٢ض  

الصخهُت، وجخابٗذ بٗض هظه الخ٣ىُت، ج٣ىُاث اليكغ  اؾخسضاماث الخاؾباث الال٨تروهُت

، ٧الخُلُد٨ُؿذ والُٟىصاجا،  Televvised Texisالال٨ترووي، مثل ؤهٓمت الىهىم اإلاخلٟؼة 

ب٘ ٖلى اؾُىاهت مضمجت، ؤو ٢غم )صٌؿ٪(، وؤهٓمت البرصي الال٨ترووي التي ؤنبدذ جُ

ىن ؤو الخاؾب  الال٨ترووي، ؤو مً زال٫ ؤحهؼة  ت ٖلى قاقت الخلٍُٟؼ وحٗغى لل٣غاءة ؤو الغٍئ

 2.الاؾخمإ اإلاىؾ٣ُي )الىا٦مان( ؤحهؼة :مثل ،زانت

، جضازلذ ٧ل مجاالث الخُاة ومجها وبىنى٫ الجُل الخامـ للخاؾباث الال٨تروهُت 

ال  ؤصي امتزاج الخاؾباث الال٨تروهُت باالجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت بلى  ٦مامُت، املجاالث ؤلٖا

ْهىع قب٩اث اإلاٗلىماث املخلُت والضولُت والتي ؤخضزذ زىعة في هٓم اإلاٗلىماث والاجها٫ 

ت ٖاإلاُت ال٨تروهُت،  وخىلذ الٗالم بلى ٢ٍغ
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م٨ً ال٣ى٫   ْاهغة  جها٫، هىفي ج٨ىىلىحُا الا ابغػ مالمذ اإلاغخلت الخامؿت ؤنٍو

، وج٠٣ الاهترهذ ٖىض ْاهغة الالخ٣اء الغ٢مي ؤو واإلاٗلىماثعؾاثل الاجها٫  ؤواهضماج وؾاثِ 

املجالحن مً الخُىع، ٦ىدُجت مباقغة لخ٣اَ٘ ج٨ىىلىحُا ال٨مبُىجغ م٘  ه٣ُت الخ٣اء هظًً

 Digitalج٨ىىلىحُا الاجهاالث ، ٦ما ان مغج٨ؼ هظا الالخ٣اء الغ٢مي هى الثىعة الغ٢مُت 

Revolution  الم ًخمثل في حُٛحر ألاؾاؽ ، هى حُٛحر حظعي َغا ٖلى وؾاثل اإلاٗلىماث وؤلٖا

)  analogue الخمازلي ؤوالخ٣جي لٗمل هظه ألاحهؼة الال٨تروهُت وال٨هغباثُت مً الىي٘ الخمثُلي 

اثُت ٧الهىث بمىحت ٦هغومٛىاَِؿُت مغا٣ٞت جدا٧ي  خُث ًخم  جمثُل الٓاهغة الٟحًز

اثُت، مثال في الخُٛحراث في الهىث(الخُٛ ) الىي٘ الغ٢مي بلى حراث التي جدهل في الٓاهغة الٟحًز

اثُت ٧الهىث بؿالؾل مً  زىاثُت مً نٟغ وواخض،  ؤع٢امخُث ًخم جمثُل الٓاهغة الٟحًز

٣ت مثل حٛحر الهىث(، وهظا الخُٛحر ٌٗجي  ؤًت خالتها لخ٨ٗـ وجخٛحر  ؤنحُٛحراث في الٓاهغة اإلاٞغ

ىُب٤ هظا زانت ٖلى  جسؼن بك٩ل ؤنبدذماث اإلاٗلى  ع٢مي ًخىا٤ٞ م٘ الخىاؾِب، ٍو

 1ألازغي للمٗلىماث مً ؤنىاث ونىع زابخت ونىع مخدغ٦ت. ألاق٩ا٫
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 .ظماث املشحلت الاجصالُت الخامعت -02

اإلا٨خيي  اليكغ ؤهٓمت: وؤبغػها  املعخحذثت في الثماهِىاث: ألاهظمتاظخلشاس بعض  -أ

Desk Top Ppulishing ض الال٨ترووي ، وؤهٓمت الىهىم  Electronig mail، وؤهٓمت البًر

 Telemeeting 1  الل٣اءاث ًٖ بٗض وؤهٓمت، Televised Texetsاإلاخلٟؼة 

ش املعتر للىظائل الاجصالُت الخللُذًت:  -ب ؤخضزذ الخُىعاث الغاهىت في   الخعٍى

ىوي حُٛحراث في ؤؾالُب بهخاج بٌٗ الخاؾباث الال٨تروهُت، وهٓم ؤلاعؾا٫ والاؾخ٣با٫ الخلٍٟؼ

ت  الىؾاثل الاجهالُت الخ٣لُضًت، زانت الىؾاثل الال٨تروهُت و٦ظل٪ الىؾاثل اإلاُبٖى

ضة وال٨خاب.  ٧2الجٍغ

ٌكهض الٗالم خالُا الٗهض الثالث في  : باليؿبت للىؾاثل الال٨تروهُت الىظائل الالىتروهُت: -1-ب

ىن، وهدً  الٗهض ألاو٫ بُهىع  ؤبض خُثمجا٫ ؤلاطاٖت، الغاصًى، والٗهض الثاوي بٓهىع الخلٍٟؼ

ىن الظي ًىٕػ بغامجه باأل٢ماع الهىاُٖت وألاهٓمت  خالُا في الٗهض الثالث، ٖهض الخلٍُٟؼ

ً هامحن في  Cable Systemsالؿل٨ُت  ، ٣ٞض قهضث الٟترة مىظ الثماهُيُاث وختى آلان جُىٍع

ىن آزغا ٖلى البرامج في الخضماث ال ىهُت الٛغبُت:نىاٖت الخلٍٟؼ  3خلٍٟؼ

البالٛت ال٣ىة، والتي ال جدخاج بلى هىاثُاث  الهىاُٖت باأل٢ماع: اهدكاع البث ألاو٫ الخُىع  -

 ٦ثحرة والتي جسً٘ لؿُُغة ال٣ُإ الخام.

ىن الؿل٩ي التي لم ج٨ً جسً٘ ختى ٖام  - ، ألي 1993الخُىع الثاوي: اهدكاع ؤهٓمت الخلٍٟؼ

ل  ت.جىُٓم وج٣ىم ببث ؾاٖاث بعؾا٫ ٍَى

ىوي خضزذ هدُجت لخُىع ج٨ىىلىحُا   والخُٛحراث الٗم٣ُت في مجا٫ البث الخلٍٟؼ

ىن  ،الاجها٫ واهدكاع البث اإلاباقغ باأل٢ماع الهىاُٖت واهدكاع ؤهٓمت الخلٍُٟؼ

ىوي. ج الخجاعي اإلاخُىع لإلهخاج الخلٍٟؼ  الؿل٨ُت)ال٩ابلُت( في الضو٫ اإلاخ٣ضمت والترٍو
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ىن هىا٥ جُى   ٍغاث في هٓم ؤلاعؾا٫ والاؾخ٣با٫، ٞبٗض ابخ٩اع هٓم وباليؿبت للخلٍٟؼ

ىن مخٗضص الى٣اٍ، وهٓم ؤلاعؾا٫ اإلاباقغ مً ال٣مغ  CABLE T.Vؤلاعؾا٫ الؿل٩ي ، والخلٍُٟؼ

ىن ٖالي الىيىح ىن مىسٌٟ ال٣ىة بلى الخلٍٟؼ  HDTV .High Definitionالهىاعي، والخلٍٟؼ

T.V1  

ىن وباليؿبت لىٓم الاؾخ٣با٫ هجض ؤهه بٗض ؤن ج  ىن املجؿم، جلٍٟؼ غ الخلٍٟؼ م جٍُى

ىن الغ٢مي،  ىن الكاقت اإلاؿخ٣ُمت، الخلٍٟؼ ىن اإلاهٛغ، الخلٍٟؼ الكاقت الطخمت، الخلٍٟؼ

ىن املجهؼ الؾخ٣با٫ بعؾا٫ ألا٢ماع الهىاُٖت مباقغة  ىن طو ألابٗاص الثالزت، الخلٍٟؼ الخلٍٟؼ

ا صون الاؾخٗاهت بهىاثُاث الاؾخ٣با٫ الخاعحُت الخ٣لُضًت، و٢ض  ْهغ الجُل ألاو٫ مىه مدخٍى

 2صازله.  Satellite Receiver ٖلى حهاػ اؾخ٣با٫ بعؾا٫ ألا٢ماع الهىاُٖت 

 

 الىظائل املعبىعت: -2-ب  

 .صىاعت الصحافت -

ض مً جدى٫ الصخ٠)حغاثض ومجالث(     ال٩املت في  آلالُت بلىقهضث الدؿُٗىاث اإلاٍؼ

ا٫ الؿل٨ُت والالؾل٨ُت وهُت ووؾاثل الاجهالخاؾباث الال٨تر بصزا٫مً زال٫  ؤلاهخاجٖملُت 

في مٗٓم مغاخل ؤلاهخاج، بضءا مً جىنُل اإلاىاص الصخُٟت بلى م٣غ  الصخُٟت باالؾخٗاهت 

بإحهؼة الٟا٦ؿمُل والخاؾباث الال٨تروهُت، وفي ٖملُاث اإلاٗالجت وؤلاهخاج الُباعي، بضؤ مً 

غ الىهىم والهىع ٖلى قاقاث الخاؾباث الال٨تروهُت خ تى ٖملُت ؤلازغاج ال٩امل جدٍغ

، خُث  Image Setter لهٟداث آلاليوالخجهحز للهٟداث ٖلى الكاقاث، ومجها بلى املجهؼ 

  .الؿُذ الُاب٘ مباقغة بلىجسغج الهٟداث مجهؼة مً الخاؾب الال٨ترووي 

غاُٞت، وفي مٗالجتها ٞىُا  ٠ُ ٦بحر للخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت في الخ٣اٍ الهىع الٟىجٚى وهىا٥ جْى

جىز٤ُ اإلاٗلىماث الصخُٟت، بدُث  ؤؾالُب، ٦ما جُىعث ألازغي حاهب اإلاىاص اإلاهىعة  لىب

الُضوي الخ٣لُضي، وختى اإلاهٛغاث الُٟلمُت بك٩لها الخ٣لُضي، لُهل  ألاعق٠ُازخٟى 
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اجه وجيؿ٤ ألاعق٠ُمدلهما  ضة، ٦ما  الال٨ترووي الظي ًجهؼ مدخٍى زال٫ ٖملُت ن٠ الجٍغ

ً ؤٖضاص الصخُٟت الؿاب٣ت، وجم عبِ مغا٦ؼ ٌؿخٗان آلان بإ٢غام اللحز ع اإلاضمجت في جسٍؼ

غ ؤؾالُب َباٖت  اإلاٗلىماث الصخُٟت ببىى٥ اإلاٗلىماث املخلُت والضولُت وقب٩اتها، وجم جٍُى

ٗه، وطل٪  الصخ٠ في ؤ٦ثر مً مى٢٘ في الى٢ذ هٟؿه مً زال٫ جدؿً ؤؾلىب ؤلاعؾا٫ وحؿَغ

 1صخ٠.إلنضاع الُبٗاث ؤلا٢لُمُت واملخلُت مً ال

اتها، وان ال   ٞالجغاثض واملجالث ؤنبذ مً اإلام٨ً ل٣اعئها ؤن ًسخاع مًمىنها ومدخٍى

ت  ت نباخا ؤو مؿاءا ٣ِٞ ، بل ًدهل ٖلحها مغثُت وؤخُاها مغثُت مؿمٖى ًدهل ٖلحها مُبٖى

ىن ؤو الخاؾب الال٨ترووي مً زال٫  ىن بٗض ججهحزها ؤو ٖلى قاقت الخلٍٟؼ ٖلى قاقت الخلٍٟؼ

 ىماث في مجزله ؤو م٨خبه.قب٨ت اإلاٗل

 

 .صىاعت الىخاب -

اث  لؾاثو باليؿبت لل٨خاب و   ت، هجضها  ألازغي اإلاُبٖى مً  ؤ٦ثر آلان جإزظٚحر الضوٍع

 ، ِ ُٞضًى، وصٌؿ٪ خاؾب ال٨ترووي،  بضؤث٣ٞض ق٩ل ٚحر اإلاُبٕى ، زم قٍغ ِ مؿمٕى بكٍغ

اث  ت، مثل صواثغ اإلاٗاٝع  ألازغي وجهضع ال٨خب وبٌٗ اإلاُبٖى اث ٚحر الضوٍع واإلاىؾٖى

حهاػ ًُل٤ ٖلُه مكٛل  وال٣ىامِـ في ق٩ل اؾُىاهت مضمجت،وؤنبدذ ج٣غؤ بىاؾُت

ٌكابه ألاحهؼة التي حٗغى ٖلحها ؤو وؿم٘ اؾُىاهاث اللحزع   CD Playerالاؾُىاهاث اإلاضمجت 

 .اإلاىؾ٣ُُت

الظي ٌؿخسضم قب٩اث اإلاٗلىماث   Network Publishingوهىا٥ ؤًًا اليكغ الكب٩ي 

اث الٗامت واإلاخسههتوبىى٦ها  اث الٗلمُت-في وكغ ال٨خب والضوٍع ٗها  -زانت الضوٍع وفي جىَػ

اإلاكتر٥ في  بلىللمكتر٦حن ٖبر مىاٞظ زانت ب٩ل مكتر٥، بدُث جهل اإلاٗلىماث مباقغة 

ُت للخاؾب الال٨ترووي الخام به  2في م٨خبه ؤو مجزله. الكب٨ت ٖبر الجهاًت الُٞغ
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ش الفىحغشافي -3-ب  .الخصٍى

غ الٟىحٛغافي الغ٢مي بغ ؤ  غ الٟىحٛغافي هى ْهىع الخهٍى ػ الخُىعاث في الخهٍى

 Digital Photography غ الٟىحٛغافي بال٨مبُىجغ،  آلت، والظي هخج ًٖ اؾخٗاهت الخهٍى

ان مً  غ الغ٢مُت: آالثٞاؾخٟاص مً ممحزاث الازىحن، وهىا٥ هٖى  الخهٍى

ت: آالث: ألاو٫ الىٕى  - غ الخىاٍْغ بتر٦حز  التي ج٣ىم الٗضؾت ٞحها   Analogue Cameras الخهٍى

ل الًىء  جها  بقاعاث بلىالهىعة ٖلى قب٨ت زالًا حٗمل ٖلى جدٍى ٦هغباثُت ٢ُاؾُت ًخم جسٍؼ

٣ت ٖملها ٖلى مثُالتها اإلاغهت ألا٢غامُٞما بٗض ٖلى هٕى زام مً  ، جسخل٠ في جغ٦ُبها وفي ٍَغ

خم ه٣ل الهىع مً  ؤحهؼةاإلاؿخٗملت م٘  حهاػ  بلىهظا الىٕى مً ال٩امحراث ال٨مبُىجغ، ٍو

٤ جىنُل ال٩امحرا  ت صازل حهاػ  بلىال٨مبُىجغ ًٖ ٍَغ ل ع٢مُت مىيٖى الجهاػ ٖبر بُا٢ت جدٍى

 1ال٨مبُىجغ هٟؿه.

غ الٟىحٛغافي الغ٢مُت:  - ل الهىع اإلالخ٣ُت  Digital الىٕى الثاوي: آالث الخهٍى والتي ج٣ىم بخدٍى

مُت، ًخم خٟٓها في طا٦غة ٖكىاثُت مىحىصة صازل آلت بىاؾُت زالًا مباقغة بلى بقاعاث ع٢

غ هٟؿها، ؤو ٖلى ٢غم مغن مكابه لظل٪ اإلاؿخٗمل م٘ حهاػ ال٨مبُىجغ، مما ًجٗل ه٣لها  جهٍى

 2بلى حهاػ ال٨مبُىجغ ؤمغا ؾهال.

 

 .الىظائغ املخعذدة -ج

ًغج٨ؼ مٟهىم الىؾاثِ اإلاخٗضصة ٖلى ٖغى الىو مصخىبا بل٣ُاث خُت، مً ُٞضًى  

ض زبرة اإلاخل٣ي في ا٢ل و٢ذ مم٨ًون ٍؼ ض مً ٢ىة الٗغى ٍو وبإ٢ل  ىع وجإزحراث زانت، مما ًٍؼ

ج٩لٟت، وحٗجي الىؾاثِ اإلاخٗضصة بٗغى اإلاٗلىماث في ق٩ل ههىم م٘ بصزا٫ ٧ل ؤو بٌٗ 

حره، الغؾىم اإلاخدغ٦ت،  الٗىانغ الخالُت:  اإلاىاص الؿمُٗت، اإلاىاص اإلاهىعة مً الُٟضًى ٚو
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ىن ل٣ُاث الُٟضًى ا لخُت. وتهضٝ هظه الخ٣ىُت بلى صمج ج٣ىُت الخاؾب الال٨ترووي والخلٟحًز

 1والاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت في ج٣ىُت واخضة.

ت مً الخ٨ىىلىحُا التي حؿمذ  ٦Multimédiaما حكحر الىؾاثِ اإلاخٗضصة   بلى مجمٖى

إلهخاج ووكغ  بةصماج ال٨ثحر مً اإلاٗلىماث وجٟاٖلها باؾخسضام الهىع وال٣هو وألانىاث،

ت والخهىنُت. ً واؾترحإ اإلاٗلىماث بُغ١ ٞاث٣ت الؿٖغ غى واؾخ٣با٫ وجسٍؼ  2وه٣ل ٖو

وجمثل ج٣ىُاث الىؾاثِ اإلاخٗضصة ؤبغػ مٓاهغ الثىعة الغ٢مُت، خُث ؤجاخذ ج٣ىُاث  

ت واإلاغثُت في آن واخض، وحٗٝغ ٖلى ؤنها  الخاؾىب والاهترهذ ج٣ضًم اإلاىاص اإلا٣غوءة واإلاؿمٖى

و جؼامً في اؾخٗما٫ ؤ٦ثر مً وؾُِ بٖالمي ال٨ترووي في الخاؾىب. وألاهىإ ألاؾاؾُت جىا٤ٞ ؤ

غ والغؾم والهىث والهىعة  اإلاخاخت في الىؾاثِ الال٨تروهُت هي: الىو اإلا٨خىب والخهٍى

اإلاخدغ٦ت، وه٣ل هظه الىؾاثل ٖلى ؤ٢غام مضمجت ًجٗلها وؾُلت بٖالمُت ًم٨ً مكاهضتها ٖلى 

 3قاقت الخاؾىب.

و٢ض حاء هظا الخُىع هدُجت قمى٫ ج٨ىىلىحُا الىٓم الغ٢مُت ٧ل الغمىػ الاجهالُت.       

خُث ؤنبذ مً الؿهىلت اإلاٗالجت الغ٢مُت للهىع وللغؾىم ب٩ل ؤبٗاصهما )زابخت ومخدغ٦ت 

ُت واخضة وفي ؾٗاث ٦بحرة، ًخم مٗالجتها وإصاعتها بإؾلىب مخ٩امل ًد٤٣  ُلمُت(، في ؤٖو ٞو

خضءا مً حظب الاهدباه ختى جإ٦ُض بصعا٥ هظه الغمىػ مً زال٫ الخىاؽ ؤهضاٝ الخٗغى، اب

 املخخلٟت. 

 ٦1963ما َىع بىاء الىو في  بغامج ال٨مبُىجغ بلى ج٨ىىلىحُا الىو الٟاث٤ ٖام       

والظي ٢امذ ٖلى ؤؾاؾه هٓم الٗغى ٖلى الكب٨ت الٗى٨بىجُت الظي ٣ًىم ٖلى بىاء عوابِ بحن 

ي حكحر في بىاءها بلى عوابِ بحن الىهىم والغمىػ الىهُت املخخلٟت الى٣اٍ املخخلٟت، والت

 ًخجى٫ زاللها اإلاؿخسضم ؤو اإلاؿخُٟض الؾخ٨ما٫ اإلاٗلىماث والبُاهاث الىهُت.

                                           
1

 162، مرجع سبق ذكره ،الدين علم زلمود - 

 .26، ص 2006"،  العادلية للنشر والتوزيع، مصر، أتثريات وسائل اإلعالم " من االتصال الذايت إىل الوسائط املتعددةرضا عكاشة،    - 2
 .99.ص 2005ان، األردن، دار ادلناىج، عم ،النشر االلكرتوين، الطباعة والصحافة االلكرتونية والوسائط املتعددةدمحم جاسم فلحي،  - 3
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 Hyper ومً ٨ٞغة الىهىم الٟاث٣ت التي ؤنبدذ ممخضة، جُىع هٓام ال٩اعث الٟاث٤     

Card بٗاص الظي ٣ًىم ٖلى ج٩امل ؤصواث الغؾم زالزُت ألاDimension  ٪م٘ الىهىم. و٦ظل

، وجُٟض هظه مٗا في جهمُم بغامج ال٨مبُىجغ hyper talk languageلٛاث الخساَب الٟاث٣ت 

 1وجُب٣ُاتها.

التي حؿمذ  ٦hypermédiaما جُىع طل٪ ؤًًا الىؾاثل اإلاخٗضصة بلى الىؾاثل الٟاث٣ت       

ٗضصة، باإلياٞت بلى الغوابِ ٧ل ٖىهغ للمؿخُٟض بالخجى٫ بحن الغوابِ ٖىانغ الىؾاثل اإلاخ

حر مٗلىماث ؤ٦ثر ٖم٣ا ج٣ضمها زغاثِ الىؾاثل اإلاخٗضصة اإلاترابُت.  2ٞحها لخٞى

 

 .ألاهظمت الاجصالُت املعخحذثت -د

ش  -1-د   Holographyرو ألابعاد الثالثت:املجعم  الخصٍى

غ  الٟىحٛغافي الظي ٌُٗي   مً  ،نىعة ألًتت الثالز باألبٗاص ؤلاخؿاؽوهى هٕى مً الخهٍى

 ٠ُ ٗض  ؤقٗتزال٫ جْى غ الٟىحٛغافي مىظ ؤاللحزع، َو  100مً  ؤ٦ثربغػ جُىع في ٖالم الخهٍى

 3ٖام،

غ   خم جهٍى ٢ؿمحن، وججغي لهما ٖملُت  بلىاللحزع  ؤقٗتمكهض مً زال٫ ج٣ؿُم  ؤيٍو

ؿلِ  ؿلِ  بخضاهماجىؾُ٘ بالٗضؾاث اإلا٣غبت، َو غ الخؿاؽ، َو  ٖلى ألازغٖلى ُٞلم الخهٍى

غه، وخاإلاا ًهُضم هظا ال٣ؿم مً خؼمت  ؤوالجؿم   ،اللحزع بالجؿم ؤقٗتاإلاكهض اإلاغاص جهٍى

ـ الجؿم بك٩ل  ، ؤٖضاصهامىحُت مسخلٟت في  ؤَىا٫ًى٨ٗـ ٖلُه خامال يمىه جًاَع

ى٨ٗـ قٗإ اللحزع ٖلى  ىا٫بٗضص مً   اإلاىسًٟت مً الجؿم ألاحؼاءٍو ٦بر مً ؤ ،اإلاىحُت ألَا

الخؼمت اإلاى٨ٗؿت ٖلى الجؿم ج٩ىن  ؤن ؤي، اإلاغجٟٗت مً الجؿم ألاحؼاءالكٗإ اإلاى٨ٗـ ٖلى 

ىا٫حسجُال ص٣ُ٢ا  يمجها،  ُخه الٟغاُٚت،  وباأَل ـ الجؿم وحٗغحاجه وزٍغ اإلاىحُت لخًاَع

                                           
 .10ص  مرجع سبق ذكره،دمحم عبد احلميد،  - 1
  .11نفس ادلرجع، ص  - 2
 .169نفس ادلرجع،  ص  - 3
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هل هظا الجؼء اإلاى٨ٗـ لؿُذ الُٟدت الهىلىحغاُٞت خُث ًخضازل ٖلى ؾُدها م٘  ٍو

 1ُٟدت وبثالزت ؤبٗاص له.، وجثبذ نىعة الجؿم صازل الهألاولىالخؼمت 

 

  وظائل الاجصال املخعذدة:  -2-د

 والتي ج٨مً في:

بن ال٣ىاٖض البرمجُت واإلااصًت التي جغج٨ؼ ٖلحها جُب٣ُاث الاجهاالث  الترميز والضغغ: -1-د

اإلاخٗضصة ٦ثحرة. بًٗها ؤنبذ  زىابذ، بِىما البٌٗ آلازغ يهضٝ بلى جُب٣ُاث مغبدت 

هى الاؾدىاص بلى جغ٢ُم اإلاُُٗاث وألانىاث وال٨الم، الخ ٞلخ٣ىُاث  ا٢خهاصًا، واإلاكتر٥ بُجها

الغ٢مُت زمـ محزاث ٦بري: خماًت ؤلاقاعاث يض الطجت، بم٩ان حم٘ بقاعاث مخٗضصة في 

اإلاؿاع هٟؿه، ا٢خهاص في اإلاىحت اإلاهٟاة بًٟل اؾخسضام ج٣ىُاث الًِٛ، ال٣ضعة ٖلى 

اث نىاُٖت ٦بري. مغا٢بت الى٣ل واؾخٗما٫ جغا٦ُب جم٨ً مً الضم  ج الغزُو الثمً ملجمٖى

ً ؤو الى٣ل، ٨ًدؿب وحها خاؾما في بصاعة اإلاٗلىماث.   ٞالًِٛ ؾىاء بخٗابحر الخسٍؼ

٢غنا نٛحرا.  60ٞجىلت ُٞضًى جضوم ص٣ُ٢ت جىلض مب٣ُت بمئاث اإلاُٛا ؤو ٦خِذ، ؤي ما ٌٗاص٫ 

خماث للًِٛ وشخً مثل هظه اإلاب٣ُت باالهترهذ ٢ض ًإزظ ًىما ٧امال، لظل٪ ًىح ض الٛىٍع

مخ٨ُٟت م٘ ٧ل مغ٦ب مً مغ٦باث الاجهاالث اإلاخٗضصة: الهىث، الهىعة الثابخت، الُٟضًى ؤو 

ت بحن  اإلااجمغ ٖبر الخلٟاػ، ٦ما ؤهه خؿب بغامج اإلاٗالجت اإلاٗخمضة، حغي البدث ًٖ حؿٍى

ُت الاؾخٗاصة ٖىض بػالت الًِٛ. ها ٞخ٣ىُاث الًِٛ ُٞضًى، باؾخٗمال وؿبت الًِٛ وهٖى

٘ إلاالًحن الٗىانغ الثىاثُت اإلاغجبُت بى٣اٍ الهىع اإلاخدغ٦ت"  "، جسٌٟ مً Pixelesالؿَغ

اػصخام الخِ وججٗل مً اإلام٨ً بحغاء جُب٣ُاث مهمت، مثل الخلٟاػ الخٟاٖلي، الخلٟاػ طي 

 2"، اإلااجمغ ٖبر الخلٟاػ مً الجاهبحن.HDTV"  الخدضًض الٗالي

                                           
1

 .169، مرجع سبق ذكره ،الدين علم زلمود - 
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ً:  -2-د ً اإلا٨ث٠جُىع الوظائل اجصال الخخٍض وهظا مً ؤحل مٗالجت ٦مُاث ٦بحرة مً  خسٍؼ

، زم حاءث 1اإلاُُٗاث وخٟٓها، ٟٞي البضء ٧اهذ الىؾُلت اإلاٗخمضة هي البُا٢اث اإلاث٣ىبت

ت الدسجُل ٖام ٤ مبضؤ ال٩اؾِذ اإلاٗضة للؿم٘، وفي ٖام  1950 ؤقَغ التي حٗمل ٞو

 2اللحزع.ْهغث ألا٢غام اإلاٛىاَِؿُت لألحهؼة ال٨بري، آزغها ؤ٢غام 1970

  ال٣غم اإلاخٛحر البهمتDigital Versatile Disc DVD  ٞال٣غم مغجبِ بالىٓام الظي ؤَل٤

ؿُُغ ٖلى الهىاٖت اإلاىؾ٣ُُت. وهجاح ال٣غم  في بضاًت ال٣غن مً ٢بل" ٧ىلىمبُا" َو

ت بلى الٗمل ٖلى ق٩ل مكتر٥ حضًض –٢اص الهىاٖت الؿمُٗت  VHSاإلاًٍٛى للؿم٘ البهٍغ

ماؾؿاث  05نىاُٖحن و 07الغواص الغثِؿُىن لهظا الك٩ل الجضًض همًجم٘ ٧ل اإلاحزاث. و 

ىهُت: ؾىوي، ُٞلُبـ، َىقِبا، َىمؿىن ملخُمُضًا، هُخاشخي،  ٦بري ؾِىماثُت وجلٍٟؼ

 Universal, MGM  Time Warner , TriStar , Columbia, PolyGram   .3باهاؾىهُ٪، باًىهحر،

، ول٨ً  هى  ٦DVDما ؤن ال٣غم اإلاٛحر بالبهمت       بالدجم اإلامازل لدجم ال٣غم اإلاًٍٛى

 ً ً مًاٖٟت ؾب٘ مغاث ؤو ؤ٦ثر، وبةم٩اهه جسٍؼ ص٣ُ٢ت مً ألاٞالم م٘  ٢130ضعجه ٖلى الخسٍؼ

 4زٍُى للهىث للٛاث املخخلٟت. 03

 ٢غماللشص املخغير بالبصمت :DVD  ٌكبه جماما ال٣غم اإلاًٍٛىCD  ُخه ألا٦ثر ، وبىٖى

 DVDن مً اإلاُُٗاث ٖلى ٧ل وحه مً وحهُه، واإلاحزة الغثِؿُت ٫ جُىعا بةم٩اهه اخخىاء َب٣خح

ُت ُت نىعة ونىث ؤٖلى مً هٖى . 3/4ؤو جلٟاػ 9/16و٢غم اللحزع، والؿِىما بذجم   VHSهٖى

ت  DVD ؤما الؿُمت الغثِؿُت ل٣غم هي ؤهه ال ًم٨ً حسجُله ب٨ٗـ ال٩اؾِذ وؤقَغ

                                           
  .54ص نفس ادلرحع، طاقات كرتونية ميكن فراءهتا بواسطة اآللة. انظر، حيث ترمز ادلعلومات على شكل ثقوب موزعة على ب -1
 يل فنشتت يف بداية ىاتو األخرية ختزن عليها ادلعلومة ابدلغناطيس ما جيعلها قابلة إلعادة التسجيل. أما األقراص القاسية اليت تزرع مباشرة يف ادلنظم اآل -2

بوصة كما 3.5وقد تطور شكلو حنو اثبت يبلغ  1970يت. أما القرص الصغري فقدمي يعود إىل العام جيغا اوكت 10الثمانينات وأصبحت اليوم تتجاوز 
-CDبوصات وأخر جتديد كبري ىو القرص ادلضغوط ذاكرة  8مرات  قدرة األقراص األوىل ذات  08ميغا اوكتيت، أي  1.5ىو حاليا، تصل قدرتو إىل 

Rom  وقرص الاليزرLaser Disc  54ص نفس ادلرحع،  شر للقرص ادلتغري ابلبصمة وال ميكن تسجيلو. انظر،وىو منافس مبا.  
 . 55 -54ص  نفس ادلرحع،  - 3
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ؾاٖاث وهه٠ مً الهىع  05، و٢ضعجه DVD- Romالُٟضًى، وهىا٥ هٕى ًم٨ً حسجُله 

 والهىث.

 

  اجصاالث الىلل:  -3-د

 وحكمل ٖلى: 

 وهي ٖلى ق٩ل ؤؾال٥ مؼصوحت ؤو عباُٖت ؤو ؤؾال٥  1: ٧الغ٧اثؼ الىداؾُتاملشجىضاث املخىفشة

هل  ت مخضازلت وهى ٌك٩ل اله٩ُل الغثِسخي للكب٩اث الٗمىمُت صازل اإلاضن وبُجها ٍو مدىٍع

تاإلاكتر٦حن بإنل الكب٨ت الهاجٟ جم٨ىذ هظه ألازحرة مً ب٢امت الغوابِ  2ُت وألالُاٝ البهٍغ

٣ت الغ٢مُت  الضولُت ٖلى ألاعى ؤو جدذ البداع، ٞمحزتها ؤنها لها ٢ضعة ٦بحرة ٖلى الى٣ل بالٍُغ

م اإلاؿاٞت ولها ٖضم خؿاؾُت قبه ٧لُت ٖلى الخ٣اَٗاث م٘ ألاؾال٥  وإيٗاٞها ٢لُل حضا ٚع

ت جخدؿً باؾخمغاع مً خُث بم٩ان اخخىاءها ٖلى ال٨هغومٛىاَِؿُت، ٞالخ٨ىىلىحُا ال بهٍغ

ت واؾٗت مً اإلاغ٦باث ألحهؼة البث والالخ٣اٍ. وفي  ت مخٗضصة، ووحىص مجمٖى خامالث بهٍغ

ت لخضمت اإلاىا٢٘ الهىاُٖت ومىا٤َ  ٘ حؿخٗمل خل٣اث مً ألالُاٝ البهٍغ قب٨ت الخىَػ

ما٫ باليؿبت بلى ٢ىتها، ٥ الىداؾُت ٖبر املخُِ التي وألاؾال٥ جدذ البدغ بن ألاؾال ألٖا

حٗلذ مً اإلام٨ً بحغاء الاجهاالث في الٗهغ الظي ؾب٤ ألا٢ماع الهىاُٖت هي الُىم ٖلى 

ت بةم٩انها خمل ٦مُاث هاثلت مً اإلاُُٗاث.  ،وق٪ الاؾدبضا٫ بكب٩اث م٣ٗضة باأللُاٝ البهٍغ

المي. ٞة٢امتها هي بقاعة واض خت بلى الخُىعاث هظه الغوابِ الجضًضة هي ؤهابِب الٗهغ ؤلٖا

ت الا٢خهاصًت لبٌٗ مىا٤َ ال٨غة ألاعيُت. ت. 3الجظٍع  4وألا٢ماع الهىاُٖت والهالث الهغجٍؼ

 :وكإث الكب٩اث مً الىٕى الخمازلي في ٧ل بلضان  1920ٞمىظ ٖام  الشبياث الىاظعت

 الٗالم، وبضؤث الكب٩اث الغ٢مُت جىمى في الؿبُٗىاث في البلضان طاث ا٢خهاص الخضماث ال٣ىي 

                                           
 . 57ص ،، مرجع سبق ذكرهنقوال ماكريز،  لسلي، فرنسوا -1
  .58ص  نفس ادلرجع، -2
  .58ص  ،، مرجع سبق ذكرهنقوال ماكريز،  لسلي، فرنسوا -3
لرتقيم وضغط اإلشارات التلفازية تطور قبل كل شيء لتبث ابلقمر الصناعي ألهنا دتكن من مضافة عدد الربامج اليت تبث، وىكذا فان مكرر إن ا  -4

  .60ص انظر: نفس ادلرجع، زلطات تلفازية،  10و4القمر الذي يبث على زلطة واحدة دتاثلية حيمل  بني
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جُا ٖلى البجى الخدخُت ال٣ضًمت، ٞالكب٨ت الغ٢مُت للى٣ل والىنل ج٣ضم محزاث  وجدل جضٍع

دمي التر٢ُم ؤلاقاعاث اإلاخ٣ضمت مً  ٖضًضة ٖضا ألاعباح مً خُث ؤؾٗاع ال٩لٟت والهُاهت، ٍو

حر ال٣ضعة  ؿهل وكىء زضماث حضًضة وجٞى م٨ً مً جؼامً الجهاثُاث اإلاخ٣ابلت َو ل ٍو الدكَى

  1خؿب الُلب.

 ع ت حؿخسضم جىجغاث ٖالُت حضاأهظمت الخىَص ٣ت ه٣ل هغجٍؼ )مىحاث نٛحرة حضا(،  : هي ٍَغ

مما ًخجىب مض ألاؾال٥ ؤو ب٢امت هىاثُاث مىدىُت. وجدخىي الكب٨ت ٖلى مدُت اؾخ٣با٫ 

لى ألاعى، ومدُت بث بمىحت طاث جىجغاث ٖالُت حضا  البرامج في ألا٢ماع الهىاُٖت ٖو

 2حن.وهىاثُاث زُٟت ٖىض اإلاخل٣

 :جىحه زضماث اإلالخُمُضًا ؤًًا بلى ػباثً مخى٣لحن. وهىا٥  الشبياث للنهائُاث املخحشهت

غة مً ألاهٓمت واإلاٗاًحر ج٣ضم لؿى١ مً اإلاؿخسضمحن اإلاخدغ٦حن الظًً لم جثبذ بٗض  ٞو

ذ ؤهٓمت الهاج٠ اإلاخدغ٥ همىا ًخجاوػ الخى٢ٗاث. ٦ما ٢ض قهض الؿى١  زهاثههم، ٞمثال ٖٞغ

لحن والخضماث م٘ ٢اٖضة مكتر٦ت في اؾخسضام الغ٢مي الظي ٌؿمذ بخُب٣ُاث مًاٖٟت الٟاٖ

 3مً هٕى الهىث واإلاُُٗاث والغؾاثل والىهىم اإلاى٣ىلت...الخ.

 شبىت الاهترهذ -ٌ

ت. ٟٞي خحن اخخاج الغاصًى   ش البكٍغ حٗخبر ؤلاهترهذ وؾُلت الاجها٫ ألاؾٕغ همىا في جاٍع

ىن بلى  ملُىن  50ٖاما للخهى٫ ٖلى  38بلى   13مؿخسضم الؾخ٣با٫ بغامجه، اخخاج الخلٍٟؼ

ىن ال٩ابالث بلى  ؤٖىام. ؤما قب٨ت ؤلاهترهذ  10ٖاما للىنى٫ بلى الٗضص هٟؿه، ُٞما اخخاج جلٍٟؼ

 500ؤٖىام للىنى٫ بلى  10ؤٖىام للىنى٫ بلى طل٪ الٗضص، وؤ٢ل مً  5ٞلم جدخج ؾىي بلى 

 ملُىن مؿخسضم. 

٨ٍُت ابغػ الىماطج الٗاإلاُت في الاؾخٟاصة مً الخضماث وجمثل قب٨ت الاهترهذ ألامغ  

الغ٢مُت اإلاخ٩املت للمٗلىماث، وهي قب٨ت اجهاالث ٖاإلاُت جغبِ آلاالٝ مً قب٩اث ال٨مبُىجغ 

                                           
  .63ص  نفس ادلرجع،  -1
  .64ص  .نفس ادلرجع -2
 .64ص  .نفس ادلرجع -3
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ؿخسضمها اإلاالًحن مً مؿخسضمي الخاؾباث الال٨تروهُت، ٦ما  ٌٗغى بًٗٗها ببٌٗ، َو

ٗها للخٗٝغ اإلاىحؼ ٖلى مؿحرتها زم اججاه لإلهترهذ في هظه آلاوهت حملت مً الخٛحراث هدخاج م

غ مؿخ٣بلها. هم ما ًجب أوظىعشف في الفصل املىالي  جُىعها واإلاٟاهُم الجضًضة التي جَا

 معشفخه حىل هزا الىىع الاجصالي الجذًذ.
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 شبىت الاهترهذ -03

٨ُت ؤنال  ذ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٖغ ، قب٨ت الكب٩اث، ٣ًى٫ البٌٗ ؤنها ْهغث وجٖغ

ت ٖام ، ٣ٞض وي٘ البيخاٚىن زُىاتها ألاولى بٗمله ٖلى عبِ 1969في ْل اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

خىاؾِب الٗاملحن بالبدث الٗلمي الٗؿ٨غي )الخ٨ىىلىحُا الٗالُت جض٣ُ٢ا( وجم٨ُجهم مً 

ىن مً بم٩اهُت  ٨ُىن ُٞه ًخسٞى ت وص٣ُ٢ت ؾُما في ْٝغ ٧ان ألامٍغ ٗت، ؾٍغ وؾُلت جىانل ؾَغ

ت ٘ البدث الٗلمي ال٨بري جإحي ٢ُام خغب هىٍو ت ألنها جا٦ض َغح ؤن مكاَع . وهظه الخ٣ُ٣ت مغ٦ٍؼ

ت. ول٨ً هظه الكب٨ت" لم حؿ٣ِ في اإلاُضان الٗام" )مُضان  في ٚالبها مً اإلااؾؿاث الٗؿ٨ٍغ

ـ الخغب  ُٟت ج٨َغ البدث الٗلمي اإلاضوي( بال بٗض مغوع عب٘ ٢غن ٖلى بوكائها، بط جدىلذ مً ْو

صة بلى وؾُلت جىانل بحن مٗاهض البدث والجامٗاث، وبالخالي وؾُلت جداوع الخ٨ىىلىحُت الباع 

وخىاع بضًلت. و٢ض اهتهذ هظه الكب٨ت في آزغ اإلاُاٝ ب"امخثالها" ل٣ُٗضة الؿى١ ومى٤ُ 

حرها ) ت والجُىمالُت ٚو ٟذ في اإلاباصالث الخجاٍع باإلااثت مً  26جباص٫ الؿل٘ والخضماث. ْٞى

م مً ج٣ضم اإلاىا٢٘ ألا٧اصًمُت مً بدث وحٗلُم )ؤ٦ثر مىا٢٘ الاهترهِذ مىا٢٘ ججاع  ٍت( ٖلى الٚغ

ت والخ٩ىمُت ) 30مً  هظه الكب٨ت الٗاإلاُت )ما  باإلااثت(. 11باإلااثت( وجغاح٘ اإلاىا٢٘ الٗؿ٨ٍغ

ملُىن مؿخسضم(  50ملُىن خاؾىب وا٫  2,5مً زال٫ ا٫ 2007صولت مغجبُت ختى  135ًىاهؼ 

٤ بىاء الُغ١ الؿُاعة لإلٖالم )طاث الؿٗت الٗالُت ج٣ضم ٖلى ؤنها اللبىت ألاولى ٖل ى ٍَغ

ت لل٣غن اإلا٣بل،بط  ـ مجخم٘ اإلاٗٞغ ت الٟاث٣ت في جضاو٫ اإلاُُٗاث ب٩ل ؤق٩الها(، وج٨َغ والؿٖغ

ت بدىالي زالزت آالٝ ملُاع صوالع وهه٠ ؾىت  ٖلى اٖخباع ؤن  ٣ً2002ضع ؾى١ نىاٖاث اإلاٗٞغ

ت مما جىمى في نىاٖاث اإلاىاعص.الخجاعة الضولُت جىمى زمـ مغاث ؤ٦ثر ف   1ي نىاٖاث اإلاٗٞغ

 

 الخذماث الاجصالُت التي وفشتها شبىت الاهترهذ:  -أ

                                           
. وحيىي اليحياوي، ادلثقف ادلغريب 96، ص2007، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، االتصال وتكنولوجيا التعليمعبد احلافظ سالمة،  - 1

  .2008ادلركز الوطين للتوثيق، الرابط،  1997، فرباير 19رللة "شؤون ثقافية"، العدد واالنرتنيت، 
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 ومخجضصة، ول٨ً ؾىظ٦غ ؤهمها:   وهي مخٗضصة

 : E-Book يالىخاب ألالىتروو -1

اث ٦خاب ال٨ترووي ٖلى قاقه ال٨مبُىجغ ؤو    غها لٗغى مدخٍى هى بغمجُه ًخم جٍُى

ٌكبه في حجمه حجم ال٨خاب اإلاُبٕى ٦ما ًم٨ً ٖغيه   e-book readerحهاػ ٢اعت زام 

ؤًًا مً زال٫ ؤحهؼه الهاج٠ الى٣ا٫ الخضًثت التي ؤنبدذ جضٖم آلان مٗٓم ؤق٩ا٫ اليكغ 

م٨ً ٖغى ال٨خاب الال٨ترووي مً زال٫ اإلاىا٢٘ ٖلي قب٨ه الاهترهذ ٦ما ًم٨ً  الال٨ترووي. ٍو

ىه مً زال٫ ؤ٢غام اللحزع. وحٗخبر م  ؤخض ؤهىإ هظا ال٨خاب الال٨ترووي PDFلٟاث جسٍؼ

 وؤبؿُها.

ه مً اإلاىانٟاث  في بغهامج ال٨خاب الال٨تروويوجخىاٞغ   جمحزها ًٖ ال٨خاب  والتيمجمٖى

 1جلخهها ُٞما ًلى: الىعقي

 اث مً زال٫ الٟهغؽ  بغمجيمً زال٫ مخهٟذ  ال٨تروهُاالخهٟذ  بم٩اهُت ًهل اإلاىيٖى

ُتوالٟهاعؽ  الغثِسخي  ٨خاب.لل الٟٖغ

 هو ال٨خاب. في مىحىصة٧لمه  أليالبدث للىنى٫  ؤم٩اهُت 

 م٘ هو ال٨خاب. بل٨تروهُه ةنىع  فيٖغى الهىع والغؾىماث والخغاثِ  ؤم٩اهُت 

 بم٩اهُت ( الغبِ الدكٗيىHyper-Link  بحن ال٩لماث )ألاؾاؾُت (Key words )في اإلاىحىصة 

ؿخسضم  في ؿخسضمتاإلا٢اثمه اإلاغاح٘  بلى ؤلاقاعة٦ما حكمل  ،هو ال٨خاب جإل٠ُ ال٨خاب. َو

 ؤياُٞتجدخىي ٖلى مٗلىماث  الاهترهذالغبِ الدكٗيى بغبِ اإلاؿخسضم بمىا٢٘ ؤزغي ٖلى 

حرها. مُٟضةؤو   ؤو ٢ىامِـ ومٗاحم ٚو

 حؼء مً هو ال٨خاب ألي تالُباٖ بم٩اهُت 

 ُتالخاٞٓ اؾخسضام تؤم٩اه ( لل٣و والله٤Cut and Paste  ) 

 تروهُتالال٨ الٗالمت بم٩اهُت Electronic Book Mark 

                                           
 .09للنشر االلكرتوين، ص  العريب ، التحول إىل النشر اإللكرتوين حلول واقعيــة، االحتادعادل دمحم أمحد خليفو - 1
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الىا٢٘ جىحض زمؿه ٢ىىاث عثِؿُه ليكغ املخخىي  في :الالىتروويهُفُت وشش املحخىي  -

 1:هي الال٨ترووي

ٗه. الال٨تروويجدمُل املخخىي    .1  ٖلى ؤ٢غام لحزع زم وسخه وحٛلُٟه وجىَػ

٦ُُٟه م٘ جدضًض  الاهترهذٖلى مىا٢٘ ؤو بىباث ٖلى ق٨ُه  الال٨تروويوي٘ املخخىي  .2

ل  إلؤو الؿماح  Downloadالخٗامل مٗه ؾىاء بالخجًز ٖلُه ٣ِٞ مً زال٫ اإلاى٢٘ ؤو  باإَل

٣ه الضٞ٘  تباالبى   .مجاويلم ٨ًً  بطام٘ جدضًض ٍَغ

ل املخخىي  .3 ؤحهؼه ٢اعت ال٨خاب  بلىمً زال٫ مىا٢٘ زانه به  الاهترهذمً  الال٨تروويججًز

 . E-book Reader الال٨ترووي

ل املخخىي  .4  .الاهترهذؤو مً زال٫  تالخضم يؤحهؼه املخمى٫ مً زال٫ قب٩اث مؼوص بلىججًز

ؤحهؼه  باؾخسضامحٗغى املخخىي مً زال٫ قاقتها  يالت الًٟاثُتمً زال٫ ال٣ىىاث  .5

  الًٟاثُت.لل٣ىىاث ي م٘ ْهىع البث الخٟاٖل تؤؾخضًىهاتها. وؾدخُىع هظه الخضم يال٨مبُىجغ ف

 

ل املىاهج  -2  :تلىتروهُاهج مىا إلى الذساظُتجحٍى

ـ بالُغ١  ٚالبا ما  : ٦خاب ةمً زال٫ ٦خابحن ل٩ل ماص الخ٣لُضًتج٣ىم ٖملُه الخضَع

ب  التربىٍتاإلاضعؽ و٦خاب الُالب. ٨ٞخاب اإلاضعؽ ًدخىي ٖلى ألاهضاٝ  ـ والخضٍع غ١ الخضَع َو

م ألصاء الُالب و٦خاب الُالب ًدخىي ٖلى قغح  باث  اإلااصةوالخ٣ٍى  التيوالىاحباث والخضٍع

ل اإلاىاهج  فيًاصيها الُالب ؾىاء   بةٖاصةًخم  تل٨تروهُالا الهىعة بلىالٟهل ؤو اإلاجز٫. وجدٍى

الجىاهب  فيالخبحر  الخٗلُميم٘ اإلاهمم  اإلااصةخُث ٌكاع٥ زبحر  الضعاسخيجإل٠ُ ٦خب اإلاىهج 

ـ م٘ صمج الخ٣ىُاث التربىٍت غ١ الخضَع  2.َو

ى   ٤ مخسهو مً اإلابرمجحن ٞو بٖضاص  اإلاخٗضصةالىؾاثِ  فيُحن وبٗض طل٪ ًخىلى ٍٞغ

ل الال٨تروهُت اإلااصة  الضعاسخيللمىاهج ٖلى جٟخِذ اإلاىهج  الال٨ترووي. وحٗخمض ؤخضر َغ١ الخدٍى

. ٧ل ٖىهغ حٗلُمي  Learning Objects الخٗلُمُتبظاتها حؿمى الٗىانغ  توخضاث ٢اثم بلى

                                           
1

 .10ص ،مرجع سبق ذكره، عادل دمحم أمحد خليفو - 

2
 .07-06نفس ادلرجع، ص  - 
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تًدخىي ٖلى ألاهضاٝ  والىو والهىث  ةالهىع )  ةللضعؽ وقغح بالىؾاثِ اإلاخٗضص التربٍى

خم الكغح مً زال٫ جخاب٘ الكغ اإلاخدغ٦توالٟالف والغؾىم  م. ٍو باث والخ٣ٍى ثذ ا( زم الخضٍع

م. وهىا٥ ؤًًا  الخٟاٖلُتللضعؽ ووحىص  الال٨تروهُت باث والخ٣ٍى ؤزىاء الكغح ومً زال٫ الخضٍع

بُىجغ مً زال٫ بك٩ل ٦بحر بحن اإلاؿخسضم وال٨م الخٟاٖلُتًد٤٣  تهٕى مً الٗىانغ الخٗلُمُ

اء وال٨ُمُاء ، Simulationةٍ املخا٧ا ايُاث  والبُىلىجيمثل اإلاٗامل ألاٞترايُه للٟحًز والٍغ

حره. ومً   تجضٖمه قغ٦ه ؤهخل الٗاإلاُ الظيمكغٕو ؾ٩ىو٫  الال٨تروهُتٖلى اإلاىاهج  ؤألمثلهٚو

(www.skoool.com.eg  .)1 

 

ل  -3  وجفاعلُه: إلىتروهُهكصص  إلى الىسكُتاللصص جحٍى

ٖالم الخُا٫ وال٣هو ب٩اٞه ؤهىاٖها بٗضا حضًضا وهى ؤن  بلى الال٨تروويؤصزل اليكغ   

ٟا٫. وهى  وزانتبل ؤًًا جخٟاٖل م٘ اإلاؿخسضم  تومغثُ تم٣غوءة ومؿمٖى ال٣هتج٩ىن  ألَا

ما٫ التي ؤلام٩اهُاثبظل٪ حٗضي  غها ؤٞالم ال٨غجىن وألٖا ألازغي للمؿغح والؿِىما. بل  جٞى

م٨ً  ل  امخضاص يه ؤلام٩اهُاثؤن هظه  اٖخباعٍو  الال٨تروويل٩ل طل٪. بن مجا٫ ٖملُه الخدٍى

ُٛى حجم ضخم حضا مً الخُب٣ُاث هىعصها  ُٞما  بازخهاعلل٣هو واؾ٘ ومخٗضص ألابٗاص َو

 2ًلى:

ت اإلا٨خىبتال٣هو  .1 والهىث مً  خُث ًخم ٖغى ال٣هت م٘ الغؾىماث والٟالف واإلاؿمٖى

٣ت  فيزال٫ بغهامج ٦مبُىجغ ًدا٧ى  مً هاخُت الك٩ل  ٖغيه نٟداث ال٨خاب الىعقيٍَغ

 وج٣لُب الهٟداث.

ل ال٣ه .2 ( جضوع خى٫  Games) بل٨تروهُتؤلٗاب  بياٞتعؾىم مخدغ٦ت م٘ الهىث  بلى تجدٍى

ً والظا٦غة و٢ىة  بلى باإلياٞتمىيٕى ال٣هت  اإلاالخٓت ؤؾئلت ووؾاثل جىمُت مهاعاث مثل الخلٍى

حرها.  ٚو

                                           
1

 .07، صمرجع سبق ذكره، عادل دمحم أمحد خليفو - 

2
 .08-07نفس ادلرجع، ص - 

http://www.skoool.com.eg/
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ل ال٣هت هٟؿها  .3 ى زام بها  ( Game)لٗبت جٟاٖلُت  بلىجدٍى خُلب طل٪ جإل٠ُ ؾِىاٍع ٍو

 تالخٟاٖلُت والغؾىم اإلاخدغ٦ ؤلام٩اهُاث٧اٞت  واؾخسضاموجسُُِ اإلاؿاعاث املخخلٟت 

 والىؾاثِ اإلاخٗضصة لخد٤ُ٣ الٟاثضة واإلاخٗت مً اللٗبت. 

 

اث واملجالث الا -4  :تلىتروهُالذوٍس

ت وحٗٝغ بإنها مغنض بُاهاث جمذ ٦خابخه  هي      ت اإلاُبٖى وسخت ع٢مُت مً املجلت ؤو الضوٍع

ٗه  غه وجىَػ . وهى ج٣ضم ؤما ٖلى ؤ٢غام لحزع ؤو مً زال٫ مىا٢٘ ٖلى ال٨تروهُاومغاحٗخه وجدٍغ

غ هظا الخدى٫ الاهترهذقب٨ت  ً لضي اإلا٨خباث  الال٨ترووي. و٢ض ٞو مؿاخاث ضخمت مً الخسٍؼ

مىظ بضؤ الخل٣ُت وختى  ؤلاوؿان٦خبه  حمٗىا ٧ل ما خىي الٗالم. وهىا٥ م٣ىلت ؤهىا لىٖلى مؿ

اث آلان ٖلى ؤ٢غام لحزع ٞؿ٨ُُٟه مبجى واخض م٩ىن مً زالزت َى  اب٤.وال ج٣خهغ ٞاثضة الضوٍع

ً بل جخٗضاها  الال٨تروهُت املخخىي  وا٢خىاءالبدث  في تالٟاث٣ ؤلام٩اهُاث بلىٖلى مؿاخت الخسٍؼ

 1.الال٨تروويحرها الٗضًض مً مؼاًا اليكغ بها ٚو

 

افُت ) -5  (: GISالخشائغ الالىتروهُت وأهظمت املعلىماث الجغش

ضاص والُباٖت وحجم ٦خبها   ه بخ٩لٟتها الباهٓت في ألٖا بن الخغاثِ الخ٣لُضًت مٗغٞو

الىع٢ُت، وزانت بطا ٧ان ًهاخبها مٗلىماث جغجبِ بإما٦ً مسخلٟت ٖلى هظه الخغاثِ. 

اليكغ الال٨ترووي جدىلذ هظه الخغاثِ لِـ ٣ِٞ بلى زغاثِ ع٢مُت، بل حٗضتها لخ٩ىن وبًٟل 

هغث هدُجت  ؤهٓمه مٗلىماث حٛغاُٞه جغبِ اإلاٗلىماث باألما٦ً املخخلٟت ٖلى هظه الخغاثِ. ْو

لظل٪ جُب٣ُاث ضخمه وعاجٗت لم ٨ًً مً اإلام٨ً جىُٟظها مً ٢بل. ومً ؤقهغ هظه 

 2الخُب٣ُاث:

ُت بمؿاٖضه ألا٢ماع الهىاُٖت بل وجدب٘ مؿاعها.جدضًض مى٢٘ ؾُ .1  اعة ٖلى الخٍغ

                                           
1

 .08، ص مرجع سبق ذكره، دمحم أمحد خليفو عادل - 

2
 .09،  صمرجع سبق ذكره ،عادل دمحم أمحد خليفو - 
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2.  ٘ ٘ اإلاؿاخاث الخًغاء, جىَػ ُت مى٣ُه مُٗىه مثل: ٦ثاٞت الؿ٩ان, جىَػ عبِ اإلاٗلىماث بسٍغ

غها. حرها واؾخسضامها للضعاؾاث الخانت بهظه اإلاى٣ُت وؤؾالُب جٍُى  الخضماث, ٚو

ُت مى٣ُه مُٗىه باألما٦ً الؿُاخُت وال .3 حرها.عبِ زٍغ  خضماث ٚو

ٗها في مى٣ُه مُٗىت مثل ؤبغاج قب٩اث املخمى٫ للىنى٫  .4 الخسُُِ إلوكاءاث ًخم جىَػ

 ألًٞل حُُٛت م٘ الخض ألاصوى مً الخ٩لٟت.

ت. .5  الاظخخذاماث الععىٍش

ها في هظا املجا٫ ٚحر مدضوصة. وهىا٥ الٗضًض مً صوع اليكغ   بن ٖضص الخُب٣ُاث وجىٖى

مغث بمغخلت الخدى٫ بلى الخغاثِ الغ٢مُت للمضن واإلاىا٤َ  اإلاخسههت في مجا٫ الخغاثِ ٢ض

املخخلٟت وؤهخجتها ٖلى ؤ٢غام لحزع ومً زال٫ مىا٢٘ ٖلى الاهترهذ و٦سضمه زانت 

اث واحؿٗذ حجم الخُب٣ُاث مً مجغص زغاثِ وع٢ُه بلى ٖالم واؾ٘ مً ، للمكغٖو

 .الخُب٣ُاث

 

ذ الالىترووي:  -6  Electronic Mailالبًر

ٌٗخ٣ض ٦ثحر مً الباخثحن ؤمثا٫  ؾاثل والىزاث٤ باؾخسضام الخاؾىبهى جباص٫ الغ  

،  وطل٪ عاح٘ بلى ؾهىلت 
ً
ض ؤلال٨ترووي مً ؤ٦ثر زضماث ؤلاهترهذ اؾخسضاما "٧اجب" ؤن البًر

غح٘  ٣ى٫ " لى  Eager 6773اؾخسضامه.  ٍو ض ؤلال٨ترووي ٍو ت بلى البًر همى ؤلاهترهذ بهظه الؿٖغ

ض ؤلال٨ترووي إلا  1ا وحضث ؤلاهترهذ".لم ًىحض البًر

ض ؤلال٨ترووي  ٌٗض الؿبب ألاو٫    ظهب البٌٗ بلى  ؤبٗض مً طل٪، خُث ًغون ؤن  البًر ٍو

ضًت الىع٢ُت  إلقترا٥ ٦ثحر مً الىاؽ في ؤلاهترهذ.  ٦ما ٌٗض ؤًٞل بضًل ٖهغي للغؾاثل البًر

 2وألحهؼة الٟا٦ـ.

                                           
، زلاضرة شاملة،  جامعة اإلمام دمحم بن سعود ، استخدام خدمات االتصال يف اإلنرتنت بفاعلية يف التعليمعبد هللا بن عبد العزيز ادلوسى - 1

 .79اإلسالمية، ص 
 .79ص ،مرجع سبق ذكره، يز ادلوسىعبد هللا بن عبد العز  -2
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ل بحن ألاٞغاص واإلاىٓماث، وبظل٪ ٌٗخبر هظا ألازحر، بخضي وؾاثل بعؾا٫ وجباص٫ الغؾاث 

خمحز  ٤ اؾخٛال٫ بم٩اهُاث الكب٩اث املخخلٟت،  ٍو ٗالُت ٦بحرة، ًٖ ٍَغ ت و٦ٟاءة ٞو بؿٖغ

 1بةجاخت ؤهماٍ ؤزغي لإلعؾا٫، مثل: بعؾا٫ هٟـ الغؾالت لٗضص ٦بحر مً اإلاكتر٦حن.

ض ؤلال٨ترووي للمؿخسضمحن بةعؾا٫ الغؾاثل الىهُت   ٤ البًر ٦ما ٌؿمذ الاجها٫ ًٖ ٍَغ

ؤو حضاو٫ بل٨تروهُت ؤو عؾىماث ؤو ؤنىاث  ؤو ُٞضًى  ؤو نىع  مً شخو آلزغ، ٖبر ؾلؿلت 

ٗت  إلمضاص اإلاٗلىماث،  ٗخبر وؾُلت  مالثمت وؾَغ الخاؾباث آلالُت اإلاخهلت باالهترهذ. َو

ض ؤلال٨ترووي مً ؤولى وؤهم الخضماث  2باإلياٞت بلى ؤهه مىسٌٟ الخ٩لٟت. لُه، ٌٗخبر البًر ٖو

 الخٟاٖلُت في اؾخسضاماث الاهترهذ.  التي جد٤٣

 

 املؤجمشاث الخفاعلُت -7

٣ًىم جهمُم بغامجها ٖلى بجاخت الٟغنت للمداصزت والخٟاٖل بحن املخغع واإلاخل٣حن ؤو         

بحن اإلاخل٣حن وبًٗهم في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي مما ًدُذ ٢ضعا ؤ٦بر مً الخٟاٖلُت واإلاغوهت في الاجها٫، 

ومجها اإلااجمغاث الؿمُٗت التي   ع٦ت اإلاتزامىت في الاجها٫ والخٟاٖل.وإُٖاء الجمُ٘ ٞغنت للمكا

غاٝ )املخغع، اإلاخل٣حن( في ٖغى  جدُذ ٖغى الهىع والغؾىم ٖلى الكاقت بجاهب نىث ألَا

اث ؤو جباص٫ اإلاٗلىماث واإلاؿاٖضاث مً زاللها وؤلاعقاص والىحُه في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي.  اإلاىيٖى

اهب بجاخت ٖغى الهىع ؤو الخُب٣ُاث ؤو قاقاث البرامج ٞهي  حؿمذ بالخٟاٖل الهىحي بج

التي ًم٨ً ؤن ٌٗغيها املخغع ؤو ؤخض اإلاكاع٦حن ؾىاء ٧اهذ اإلاغثُاث نىعا ؤو قغاثذ ُٞلمُت. 

٣ت ال جدخاج بلى هٟـ الؿٗاث والخهاثو الخ٣ىُت التي حؿمذ بٗغى نىع  وهظه الٍُغ

اث   Groupالى٣اف في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي الُٟضًى،  ٦ما في ماجمغاث الُٟضًى. و٦ظل٪ مجمٖى

Ware/News Group .
3

   

                                           
 . 244، ص1999، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، الدور والتحدايت اجلديدة: االتصال يف عصر العوملةمي عبد هللا سنو،  -1
 .208، ص 2001، ادلكتبة األكادميية، القاىرة، 01، طتكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلوماتدمحم دمحم اذلادي،  -2
 .82-81ص ، ذكره مرجع سبق،، دمحم عبد احلميد -3
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ولٗل اإلااجمغاث التي ج٣ضمها ال٣ىىاث الًٟاثُت في الخىاع بحن اإلاظٌ٘ في ألاؾخىصًى                 

وال٠ًُ ؤو ٖضص مً الًُٝى همىطحا لهظه اإلااجمغاث اإلاهىعة.  وبمثل هظه الهىعة ًم٨ً 

المُت الجضًضة اؾخسضام هظه اإلااجمغاث بىٟـ اؾخسضامها في هٓم ؤزغي  للىؾاثل ؤلٖا

مكابهت،  مثل الخٗلُم ٖبر الكب٩اث. ٦ما جدُذ هظه البرامج جهي٠ُ اإلاكاع٦حن في ٞئاث خؿب 

.  Multi User Domainsمجا٫ الاهخماء 
1 

وهىا٥ ؤهىإ ؤزغي ج٣ىم ٖلى بغامج جدُدها الخىاصم جخٗضص ٞحها الىؾاثل الخانت بالٗغى       

غوى مسخلٟت، وبظل٪  حؿاهم هاجه  -والخ٣ضًم نىث، نىعة، قغاثذ، هماطج، مدا٧اة ٖو

اإلااجمغاث  في حك٨ُل املجخم٘ الاٞتراضخي، الظي ًجم٘ اٞترايُا بحن اإلاخل٣حن وؤصواث الٗغى 

 والخ٣ضًم،  م٘ جباص٫ ؤلاؾهاماث ومىا٢كت اإلاك٨الث وخلىلها في الىا٢٘ الاٞتراضخي.

٧ىالث وؤلاعقاصاث الخانت بخهمُم الخٟاٖل الخام بهظه وهىا٥ الٗضًض مً البروجى        

ألاصواث في خالت اؾخسضام ال٨خابت في اإلااجمغاث، ؤو الهىث في خالت اإلااجمغاث الؿمُٗت، ؤو 

ٖغوى الهىع والغؾىماث نىع الُٟضًى، ًخهضعها مغاٖاة اإلاهمم لخهاثو هظا ألاصواث، 

ض الال٨ترووي٦ما ؤوضخىاها في ا -واإلاؿخسضم الؾخسضام ال٨خابت ؤو ؤؾـ الخىاع اللٟٓي   -لبًر

في جدضًض البضاًاث والجهاًاث وؤلاًجاػ والخدضًض والتر٦حز والى٢ٟاث التي حؿمذ للٛحر بالغص ؤو 

حرها  ٌ ألاشخام ل٩امحرا الُٟضًى..ٚو غ١ حٍٗغ غ١ ٖغى الغؾىم والكغاثذ، َو الاؾخٟؿاع َو

سجُالث الُٟضًى، في بَاع مً ألاؾـ الخانت باؾخسضام الدسجُالث الؿمُٗت، ؤو ح

المُت.  اؾخسضامها ٖبر  الكب٩اث وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ ؤلٖا

 

 Bulletin Board and Discussion Board   الى٣اف اليششاث ولىحاث لىحاث -8

المُت لىخاث اليكغاث ولىخاث الى٣اف حٗخبر               مً الىماطج الكاجٗت في الىؾاثل ؤلٖا

ؿخسضمها ٧ل الجضًضة، وهي ؤ٢غب بلى البر  ًض الال٨ترووي. خُث حؿمذ بالخٟاٖل ٚحر اإلاتزامً،  َو

اث ؤو الخ٩لُٟاث ؤو اإلاهام ؤو  مً املخغع واإلاخل٣ي واإلاخل٣حن م٘ بًٗهم في جباص٫ اإلاىيٖى

ض الال٨ترووي  حرها. وحٗبر وؾُلت مًاٞت للبًر الهاث والخٗلُماث ؤو آلاعاء والدؿائالث... ٚو ؤلٖا

                                           
 .82، ص نفس ادلرجع -1
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خُث ًم٨ً ألي مكتر٥ في  1خٟاٖل يمً هٓم بىاء هظه الىؾاثل.لخٗضص ٢ىىاث الاجها٫ وال

ت خؿب اهخمامه، ٦ما ٌؿخُُ٘ مغاحٗت هظه  ؤ٦ثر مًالكب٨ت ؤن ٌكتر٥ في مىا٢كاث  مجمٖى

اث مً خحن آلزغ. ٦ما   جمىده بم٩اهُت بياٞت زبر ؤو مظ٦غة و٦ظل٪ خ٤ الغص ٖلحها.   املجمٖى

ي اإلاىا٢٘ الخانت باإلاضوهاث التي جدُدها اإلاىا٢٘ ٦ما ؤنها ؤنبدذ حؿخسضم بخىؾ٘ ف           

اث  الصخُٟت املخخلٟت وبٌٗ مدغ٧اث البدث. خُث ججخم٘ ٞحها آلاعاء وألا٩ٞاع واإلاىيٖى

ً في  خى٫ ٨ٞغة ؤو خضر ؤو مىيٕى مٗحن.  وبظل٪ حؿمذ لىا  بالخٗٝغ ٖلى مكاع٦ت وآعاء آلازٍغ

اتها مً زال٫ وي٘ ٦خاباث اإلاكاع٦حن  اصة ما حؿمذ هظه  -اٞترايُا– Bloggersمىيٖى ٖو

ً اإلاىا٢٘ ؤو اإلاهاصع التي جُٟض اإلاخل٣ي في الغحٕى بلحها  اللىخاث باعجباَاث ؤزغي بٗضص مً ٖىاٍو

 والخجى٫ صازل نٟداتها.

 

 List servesكىائم الخذمت )لافادة أو املعاعذة(  - 9

إلاكتر٦حن ٞحها في ج٣ىم بٌٗ ٢ىاٖض البُاهاث ؤو الخىاصم اإلاغجبُت بالكب٨ت بخهي٠ُ ا 

ض  ٤ البًر ٣ا لخسههاث مُٗىت، خُث ًم٨ً ؤن ج٣ضم زضمت ؤو مؿاٖضة ًٖ ٍَغ ٞئاث ٞو

الال٨ترووي ؤلُا، ماصام ؤلاعؾا٫ مً ؤخض اإلاكتر٦حن في هظه ال٣ىاثم، وجإزظ اإلاكاع٦ت في هظه 

 2ال٣ىاثم ؤخض ألاق٩ا٫ الخالُت:

٘ اإلاٗلىماث ؤو ؤخاصي الاججاه، وهظا ًغجبِ باالؾخ٣با٫ ٣ِٞ، ٍو ألاول: ُٟض ٟٞي جىَػ

ُٟض ؤًًا في ج٣ضًم  الخٗلُماث ؤو ؤلاعقاصاث ؤو اإلاؿاٖضاث ٖلى اإلاكاع٦حن في هظه ال٣اثمت، ٍو

ًاء في ماؾؿت مُٗىت، ؤو هٓام مٗحن، مثل اإلاكاع٦حن في مىا٢كت ؤخض ألا٩ٞاع  الغؾاثل بلى ألٖا

ن باالهخمام في هظه ألا٩ٞاع ؤو ؤو الخُىعاث التي جُغخها وؾُلت مُٗىت ؤو مى٢٘ مٗحن للمكاع٦ح

 الخُىعاث.

                                           
 .84-83ص ،ذكره مرجع سبق،، دمحم عبد احلميد - 1
 .85-84، صذكره ، مرجع سبق،دمحم عبد احلميد - 2
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٢ىاثم الخىاع، وهظا ًدُذ للمكتر٥ في البرهامج بعؾا٫ الغؾاثل بلى ال٣اثمت واؾخ٣بالها،  الثاوي:

مما ًدُذ الخىاع ٚحر اإلاتزامً بحن اإلاكاع٦حن في ال٣اثمت، مثل بعؾا٫ ألاؾئلت واؾخ٣با٫ الغصوص 

 ٖلحها.

الكب٨ت التي ًم٨ً الاقترا٥ ٞحها، ؤو بىاء ٢ىاثم  وجىحض آالٝ مً هظه ال٣ىاثم ٖلى 

ُت وؤلاعقاص، ؤو الخٗبئت الؿُاؾُت، وصٖم  ب والخٖى غاى مُٗىت مثل الٗلُم والخضٍع حضًضة أٚل

المُت الجضًضة.  ألا٩ٞاع وآلاعاء الجضًضة، ول٨جها ماػالذ مدضوصة الاؾخسضام في الىؾاثل ؤلٖا

 

 Web Pagesصفحاث الشبىت العىىبىجُت -10

اعجبُذ الكب٨ت الٗى٨بىجُت باؾخسضام الغؾاثل اإلاخٗضصة في نُاٚت الغؾاثل بإهىاٖها  

اث  غيها ٖلى الكب٨ت. ولظل٪ ٞان نٟداتها حؿخسضم بخىؾ٘ في ٖغى اإلاىيٖى وج٣ضًمها ٖو

ولِـ الىهىم ٣ِٞ.  Multi.Hypermedia،  التي حٗخمض ٖلى الىؾاثل اإلاخٗضصة والٟاث٣ت 

ىضما حؿخسضم نٟداث الكب٨ اث وج٣ضًمها للمخل٣حن ؤو ٖو ت الٗى٨بىجُت ُٞٗغى اإلاىيٖى

ب مثل لٛت  اإلاكاع٦حن، ًم٨ً مً زال٫ جهمُم الهٟداث بلٛاث الخهمُم ٖلى قب٨ت الٍى

HTMLوJAVA  ؤو بدباص٫ الغؾاثل ٖلى هظه ً ً مثل  الهٟداث م٘ آلازٍغ الىؾاثل واملخغٍع

ٖغيها بلى اؾخسضام الىهىم بعؾا٫ نىع ؤو بحاباث ؤؾئلت، ؤو الاؾخٟؿاعاث التي ًدخاج 

 1والهىث والغؾىم ٖلى ؾبُل اإلاثا٫.

وحٗخبر هظه الهٟداث ألاؾاؽ في بوكاء اإلاىا٢٘ الصخُٟت الضاُٖت للمكاع٦ت والى٣اف   

ب بالضعحت ألاولى باؾخسضام الىؾاثل  ب ًغجبِ الٍى ب،  خُث الٍى والخٟاٖل ٖلى قب٨ت الٍى

ض الال٨ ؿخسضم البًر ترووي  وزضماث املخاصزت والى٣اف و اإلااجمغاث اإلاخٗضصة والٟاث٣ت،  َو

حرها مً زضماث  الاجها٫ والخٟاٖل التي حؿخسضم في جباص٫ الغؾاثل الىهُت.  ٚو

حن:     ب٣ا لىحىص الخٟاٖل ٖلى هظه الهٟداث ؤو ُٚابه ٞاهه ًخم ج٣ؿُمها بلى هٖى  2َو

 Static Web Pageصفحاث الىٍب العاهىت  -
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٨خٟي حكحر هاجه الهٟداث بلى ُٚا  ب الخٟاٖل م٘ املخخىي ٖلى هظه الهٟداث، ٍو

اإلاخل٣ي ب٣غاءتها ٣ِٞ لُٛاب ؤصواث الخٟاٖل م٘ مدخىاها. مثل الا٦خٟاء ب٣غاءة مدخىي اإلاىيٕى 

الظي ًخم ٖغيه بىؾاثل مخٗضصة ٚحر اليكُت ؤو نٟداث مً ال٨خب ؤو اإلاغاح٘ ؤو اإلا٣االث ؤو 

٩اجب ؤو اإلااؾؿت بلى اإلاخل٣ي. ؤو مً اإلاخل٣ي بلحها الخٗلُماث.  ٞهي نٟداث في اججاه واخض مً ال

 مثل آلاعاء ؤو اإلاكاع٧اث التي ٣ًضمها اإلاخل٣ي ٖلى هظه الهٟداث في اإلاىا٢٘ الصخُٟت.

ب الخفاعلُت  -  Page web Interactiveصفحاث الٍى

وجسخل٠ هظه الهٟداث ًٖ ؾاب٣اتها في ؤن جهمُمها ًًم ألاصواث الخانت بالخٟاٖل  

ها وبىائها مثل بجاخت الىنى٫ بلى اعجباَها. والبدث في ٢ىاٖض البُاهاث واإلاٗلىماث م٘ مدخىا

اتها. ؤو ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت، ؤو َلب اإلاؿاٖضة ؤو ببضاء آلاعاء في  طاث الٗال٢ت بمىيٖى

اث مُٗىت.   مىيٖى

 

  Poll Boxصىادًم الاكتراع أو الاظخفخاء  -11

ب٩اث خُث جُغح الصخ٠ ألا٩ٞاع ؤو مً ؤ٦ثر الخضماث اهدكاعا في صخ٠ الك 

ذ ؤو الا٢ترإ ٖلى ال٨ٟغة ؤو  ُلب مً ال٣اعت اإلاكاع٦ت بالخهٍى ألاخضار ؤو الصخهُاث ٍو

الغؤي ؤو الؿاا٫ اإلاُغوح لإلحابت.  وجخمحز هظه الخضمت بالؿهىلت في الخٟاٖل م٘ ما هى مُغوح 

ذ مً زال٫ ٢ُام ال٣اعت بدسجُل ٖال  تراى، في نىضو١ الا٢ترإ ؤو الخهٍى مت اإلاىا٣ٞت ؤو الٖا

ؤو الخإًُض ؤو اإلاٗاعيت ؤو الخُاص في اإلا٩ان املخهو للدسجُل في الهىضو١ الظي ٖاصة ما 

اث ؤو ألا٩ٞاع اإلاُغوخت.  ٩ً1ىن في الهٟدت الغثِؿُت ؤو واحهت الخٟاٖل، ؤو في نهاًت اإلاىيٖى

ت،       وإن ٧اهذ ج٠ًُ  وجخم بىٟـ الك٩ل الظي جخم به في الٗضًض مً الصخ٠ اإلاُبٖى

ض الال٨ترووي ٖلى الٗىىان املخضص بالصخُٟت الىع٢ُت. ؤما  ٖبئا ٖلى ال٣اعت في بعؾا٫ الغص بالبًر

ذ ًخم بمجغص حسجُل الغمؼ في اإلا٩ان املخضص  في صخ٠ الغ٢مُت، ٞةن الا٢ترإ ؤو الخهٍى

ذ بٗض ٢ُامه باإلصالء بهىجه ؤو عؤًه  في اإلاىيٕى وجٓهغ ؤمام ال٣اعت مباقغة هدُجت الخهٍى
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اإلاُغوح،  ولظل٪ حٗخبر هظه الخضمت مً زضماث  الخٟاٖل اإلاتزامً م٘ اإلاى٢٘ ؤو الصخُٟت،  

ُٟت اإلاكاع٦ت  ذ.  وبجاهب ْو خُث جٓهغ له مباقغة ؤلاياٞت التي خ٣٣ها ٢ُامه بالخهٍى

ً وإخهائهم  ذ التي ج٣ىم بها هظه الخضمت،  ٞةنها حٗخبر زضمت مًاٞت إلاغا٢بت الؼاثٍغ بالخهٍى

باإلياٞت بلى زضماث الٗض ألازغي اإلاخاخت ٖلى الهٟدت الغثِؿُت،  ؤو واحهت جٟاٖل اإلاؿخسضم 

 م٘ الصخُٟت ٖلى الكب٨ت.

م مً وحىصها ٖلى قب٨ت ؤو٦ما ؾب٤ و    الاهترهذن ط٦غها،  ٞةن هظه الخضماث ٖلى الٚغ

ؾاثل في الى  اؾخسضامهاوقُٕى اؾخسضام الٗضًض مجها في هٓم ال٨تروهُت مخٗضصة،  ٞةن 

المُت  المُت الجضًضة ماػا٫ مدضوصا بدضوص ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت، وخاحاث الىؾُلت ؤلٖا ؤلٖا

خى٫ الخُىعاث  بالضعحت ألاولى مً جد٤ُ٣ الاجها٫ والخٟاٖل م٘ اإلاخل٣حن، م٘ بىاء الخى٢ٗاث

ت  ٗت في هظا املجا٫، خُث قإ اؾخسضام الاجها٫ باملخمى٫ وج٣ضًم الخضماث ؤلازباٍع الؿَغ

 حرة،  ومىحؼ ألاهباء واؾخ٣با٫ الغؾاثل ال٣هحرة بىاؾُت الهاج٠ املخمى٫.ال٣ه

ٗىبر الىو ؤ٦ثر اؾخسضاما في الخٟاٖل م٘ املخخىي واإلاكاع٦ت بالغؤي والخٗل٤ُ،   َو

المي،  ض الال٨ترووي ؤو املخاصزاث الىهُت م٘ املخغع ؤو اإلاؿئى٫ ًٖ اإلاى٢٘ ؤلٖا بجاهب ٦خابت البًر

باإلياٞت بلى  bbc.com والهىعة ؤًًا في اإلاكاع٧اث ٦ما في اإلاى٢٘ ٦ما ًم٨ً اؾخسضام الىو

اؾخسضام ال٣ىاثم الغاؾُت ؤو ألا٣ُٞت في الازخُاع مً بحن مدخىاها، والتي حك٩ل حؼءا عثِؿُا 

 1مً م٩ىهاث الهٟدت الغثِؿُت لصخ٠ الكب٩اث.

 

 TRANSFER PROTOCOL NNTP . NETWORK خذماث مجمىعاث ألاخباس: -12

NEWS  

اثزضمت ج٣ضم ٖبر الاهترهذ مً زال٫ بغوجى٧ى٫ ه٣ل   وهي  والظي ٌٗخبر  ؤلازباٍع

٘ واؾخٗالم واؾترحإ وإعؾا٫  اإلا٣االث  ا في الاهترهذ، ؤوصخئ لخدضًض جىَػ بغوجى٧ىال مُٗاٍع

ت. وحٗض قب٨ت ألازباع اإلاؿماة ، NNTPألا٦ثر قٗبُت  في اؾخسضام بىجى٧ى٫   Usenetؤلازباٍع

ٝغ الخىاع Bulletin Bord ٖالهاثٞهي ج٣ضم لىخت ؤلا  ،  خُث حؿخمغ  Chat Room، ٚو
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اث  تاملجمٖى إلو جم٨ً اإلاكتر٦حن ٞحها مً ؾاٖت.   24في الٗمل ٖلى مضي  ؤلازباٍع ٖلى  ؤلَا

خم ج٣ؿُمها  بمسخل٠مىا٢كاث جخٗل٤  اث ألازباع ، ٍو اث.  لؿهىلت البدث ًٖ مجمٖى اإلاىيٖى

اث الخاؾ اث جهيُُٟت: مىيٖى ، جهي٠ُ  SCI ، الٗلىم Talk ، الؿُاؾت Compب بلى مؿخٍى

اث ألازباع ،  و  News، ؤما Biz اإلاىخجاث مىايُ٘ بضًلت.  و٢ض   altٟٞحها مٗلىماث ًٖ مجمٖى

 1ج٩ىن مىايُ٘ ٚحر الث٣ت ؤو ؤمىعا عجُبت.

 

 : Wikisالىٍىيز  -13

ى٢٘, مدخىي صازل نٟداث اإلا ؤيمى٢٘ ًدُذ للمؿخسضم ؤن ٠ًًُ ؤو ٌٗض٫ ؤو ًمسر  

 لباقيع٢ابت مً ٢بل بصاعة اإلاى٢٘ ٢بل ؤجاختها  بلىجسً٘ جل٪ الخٛحراث  ؤنم٘ ؤم٩اهُت 

٩ياإلاؿخسضمحن. بن ٧لمه  ٘  ٍو غة  فيحٗجى ؾَغ  الاؾمومً هىا ؤعجبِ  "، هاواي"لٛت ؾ٩ان حٍؼ

٘ ٖلى  ً اإلاباقغ والؿَغ ٨ُبُضًا صوع مهم  ،الٗى٨بىجُت الكب٨تبالخضٍو وكغ  فيومً زم ٧ان للٍى

 ٌٗٝغ بمٟهىم زالًا الىدل. هىم حكاع٥ الخبراث وبىاء الٗلم وجصخُده ؤو مامٟ

٨ُبُضًاو   ت  هي الٍى ب طاث مدخىي خغ, حكٛلها  مخٗضصةمكغٕو مىؾٖى اللٛاث ٖلى الٍى

غ ما ألطيجم٨ً  توهى مىٓمه ٚحر عبدُت. ومىؾٖى ،ماؾؿه و٦ُمُضًا  مؿخسضم حٗضًل وجدٍغ

ه مً مٗلىماث  لى مضي م٣االث حض وإوكاءجدخٍى مالًحن م٣الت  10حٗبئت  ؾىىاث جم 7ًضة. ٖو

٨ُبُضًا الٗغبُت جدخٟل بىنى٫ ٖضص اإلا٣الث بها ل٣غب  250وب   100,000لٛت مسخلٟت. والٍى

 . 2009م٣لت باللٛت الٗغبُت زال٫ ٖام 

 

 :الالىتروهُت ت الصحاف -14

ـ ٖكغ، هظه حكهض الصخاٞت اإلا٨خىبت ؤ٦بر زىعة مىظ ْهىع اإلاُبٗت في ال٣غن الخام 

الثىعة التي ٌٗخبر اليكغ الال٨ترووي ؤهم ججلُاتها ومدغ٧اتها، وفي زًم هظه الثىعة الخ٨ىىلىحُت 

بط ْهغ ما ٌؿمى  ب " الصخاٞت الال٨تروهُت "  2 جإزغث نىاٖت الصخاٞت بك٩ل ملخىّ.

                                           
 .266، دمشق، ص 1999، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، الدليل الشامل ألساسات احلاسوب واملعلوماتيةعبد هللا أمحد،   - 1
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(Electronic  Newspaper " التي ؤزظث ٖضة حؿمُاث ؤزغي مثل " الصخُٟت الاٞترايُت )

(Virtual Newspaper( " ِو " الصخُٟت ٖلى الخ ،)online newspaper و " الصخُٟت ،)

 1(. outline newspaperزاعج الخِ " )

الم الخ٣لُضًت مىا٦بت هظا الخُىع الخ٨ىىلىجي ختى ال  بلؼاماولهظا ؤنبذ      ٖلى وؾاثل ؤلٖا

ض مً جد ى٫ الصخ٠ ) حغاثض ج٣ٟض ٖلت وحىصها. في هظا الهضص، قهضث " الدؿُٗيُاث اإلاٍؼ

ومجالث ( بلى آلالُت ال٩املت في ٖملُت ؤلاهخاج، وختى في ؤؾالُب الخىز٤ُ ٦ما جم عبِ مغا٦ؼ 

غ ؤؾالُب َباٖت  اإلاٗلىماث الصخُٟت ببىى٥ اإلاٗلىماث املخلُت والضولُت  وقب٩اتها،  وجم جٍُى

ٗه".الصخ٠ في ؤ٦ثر مً مى٢٘ في الى٢ذ هٟؿه مً زال٫ جدؿً ؤؾلىب ؤلاعؾا٫ و حؿ   2َغ

ض ٢غاءجه، وؤن ال ًدهل ٖلُه          وه٨ظا، ؤنبذ مً اإلام٨ً باليؿبت لل٣اعت ؤن ًسخاع ما ًٍغ

ىن ؤو الخاؾب الال٨ترووي  ا ٖلى قاقت الخلٍٟؼ ا ٣ِٞ، بل ًتزوص به مغثُا ؤو مغثُا مؿمٖى مُبٖى

ٟؿها "جُغح ه مً زال٫ قب٨ت اإلاٗلىماث، وهى ما ٌؿمى بالصخاٞت الال٨تروهُت التي بضؤث

ت مىظ ْهىعها ؤو ٦بضًل لهظا الىٕى مً الصخاٞت ٖىضما جهل بلى  ٦مىاٞـ للصخاٞت اإلاُبٖى

 3مغخلت الىطج والخبجي ال٩امل م٘ ال٣غاء ".

بالٟٗل، ل٣ض ؤنبدىا الُىم وِٗل ٖهغ الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، هظه الصخاٞت التي ٞغيذ      

ونىاٖت الخبر. وهظا حىبا بلى حىب م٘  وحىصها في الىا٢٘ الاٞتراضخي بضوعها في عنض ألاخضار

ولخخجاوػ ال٣ُىص الجٛغاُٞت والؿُاؾُت التي حٗاوي مجها هٓحرتها الىع٢ُت التي  الصخاٞت الخ٣لُضًت،

عبما بضؤ الٗض ال٨ٗسخي ألٞى٫ هجمها م٘ ج٣ضم عجلت الؼمً. ٞالصخاٞت الال٨تروهُت جدغػ ًىما 

ا بًٟل اؾخسضامها للىؾاثِ اإلاخٗضصة التي بٗض ًىم جُىعا مظهال في مىا٢ٗها وزضماتها. وهظ

حٗلذ مجها صخاٞت ال٨تروهُت جٟاٖلُت، وهما اإلاهُلخان ) الىؾاثِ اإلاخٗضصة والخٟاٖلُت( 

 اللظان ؾيخٗغى لهما بصخيء مً الخٟهُل الخ٣ا.

                                                                                                                                    
Source : Htm://www.ijnet_article/newarticle.arg-trms-htm 33Ko (Consulté le: 04-03-2008) 

 ...ادلتخصص األدبية احلوارات منتدى الصحافة، حرية كسكني، شادي دمحم - 1
Source: http://www.aklaam.net/forum/archive/index.php?f-58.htm accessed 16-06-2008)   
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 :Blogsاملذوهاث -15

٠ مدضص مخٗاٝع ٖلُه. لظ ا ماػالذ اإلاضوهاث ٦ٛحرها مً الٓىاهغ،  لم حؿخ٣غ ٖلى حٍٗغ

٠ ومٟهىم مجمل للٓاهغة. ٠، ملخاولت الخدهل ٖلى حٍٗغ ت مً الخٗاٍع ٞثىعة  ؾيخُغ١ ملجمٖى

اإلاٗلىماث بإق٩الها اإلاخٗضصة، ٢ض حٗلذ مً ؾهىلت الخىانل اللخٓي سخغا حظب اإلاالًحن مً 

حمُ٘ الث٣اٞاث و الخًاعاث و الاهخماماث، للمكاع٦ت في هظا الىٕى مً الخىانل الظي بضؤ 

ض الا  ل٨ترووي. بالبًر

ما٫ مً مىخه٠ و ؤوازغ الدؿُٗيُاث في مى٣ُخىا        هظا ألازحر، ٧ان خ٨غا ٖلى ٢ُإ ألٖا

ضًت، مغوعا بمىا٢٘ الاهترهذ و ؤق٩الها اإلاخٗضصة، و التي ٧اهذ  اث البًر الٗغبُت و مً زم املجمٖى

ما٫، زم امخضث لخهل بلى ؤصخاب اإلاهاعاث اإلاٗلىماجُت، و ؤٚلبهم  مً اإلابرمجحن خ٨غا ٖلى ألٖا

الظًً سخغوا مىا٢ٗهم لخٗلُم مهاعاث ال٨مبُىجغ و البرمجت و الخهمُم و ٚحرها. ومً زم 

جُىعث ؤق٩ا٫ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت بلى اإلاىخضًاث، وؤزحرا و لِـ آزغا ٖهغ اإلاضوهاث 

مؿاخت مً الخٗبحر الًٟاجي   الال٨تروهُت، الظي ؤجاح ل٩ل بوؿان ؾهىلت اؾخسضام و امخال٥

 مدضوص. الال 

 في الٗام       
ً
، وجدضًضا

ً
ً ٖاما كٍغ . ؤَل٤ الٗالم واإلااعر ٣ٞ1985بل ؤ٦ثر مً زمؿت ٖو

المُت، و٢ض قغح طل٪ في  الٟغوسخي الكهحر "حا٥ ؤجالي" ون٠ "زىعة الُغّخل" ٖلى الثىعة ؤلٖا

 خا٫ الٗالم بحن ٖامي 
ً
ش مسخهغ للمؿخ٣بل"، مخسُال . مً 2050و 2000مالٟه ألازحر "جاٍع

الثىعي الظي ًدهل باالهخ٣ا٫ مً  خه عؤي الٗالم ألامحر٧ي "ه٩ُىالؽ هُٛغوبىهتي" ؤن "الخُٛحر حه

 1ال عحٕى ٖىه وال شخيء ٌؿخُُ٘ الى٢ٝى في صعبه". Bitالظعة اإلااصًت بلى البِىت الًىثُت 

ضة "الكغ١ ألاوؾِ" ٖلى هامل       وهظا ما جدضزذ ٖىه ٦ظل٪ "حؿُما صًغ" في م٣ابلت م٘ حٍغ

بُت، ٣ٞالذ: "ْاهغة اإلاضوهاث واإلاضوهحن والصخاٞت الكٗبُت ؤو صخاٞت اإلاىاًَ، الضو  عة الخضٍع

 وهىا٥ 
ً
 ٦بحرا

ً
 ٖلى مؿخىي  120جخسظ مىخى جهاٖضًا

ً
ؤل٠ مضوهت حضًضة جبهغ الىىع ًىمُا

                                           
 جريدة الشرق األوسط، ثورة االنرتنت، مستقبل الصحف االلكرتونية العربية... 1 -

 Source: http://www.asharqalawsat.com (accessed 02-03-2008)   
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 بل بنها في ؤؾىؤ الخاالث، ًم٨ً ؤن حكهض 
ً
ا الٗالم، وال ًم٨ً لهظه الٓاهغة ؤن حكهض هبَى

ها اؾخ٣غاعا ما  1.«.لِـ ؤ٦ثر ل٨ً ال مجا٫ لهبَى

ها   ل اللبانو٢ض ٖٞغ  "  ٖلى ؤنها "صخاٞت الىب الجضًضة ؤو صخاٞت الهىاة "صعَو

amateur   reporting   في ق٩ل جدمُل مىاص ٖلى الىبweblogging   وخى٫ الٗالم، ٌسجل

وهى ما ًهل بلى   Online Forums .آالٝ مً ألاٞغاص زبراتهم وآعائهم في اإلاىخضًاث الال٨تروهُت 

ًت". مما ؾب٤ وؿخيخج ؤن اإلاضوهاث ؤنبدذ صخاٞت للهىاة وهظا ؤمغ لم ًا٦ض  2حماهحر ٍٖغ

 بٗض بهٟت نهاثُت. 

ذ ٖلى ؤنها "اإلاضوهاث ؤو الهٟداث الصخهُت هي جُب٤ُ مً جُب٣ُاث      ٦ما ٖٞغ

ب، جٓهغ الاهترهذ، ٌٗمل مً زال٫ هٓام املخخىي. وهى في ؤبؿِ نىعه ٖباعة ًٖ نٟدت وا

ىاث ال٣ضًمت،  ىاث ماعزت و مغجبت جغجِبا ػمىُا جهاٖضًا، جهاخبها آلُت ألعقٟت الخضٍو ٖلحها جضٍو

 3و ٩ًىن ل٩ل مضزل مجها ٖىىان صاثم ال ًخٛحر مىظ لخٓت وكغه".

التي جإحي بمٗجى مضوهحن ]مضوهىن[. ؤما  bloggers بمٗجى مضوهت ؤو Blog و خ٣ُ٣ت ٧لمت    -

ُا، ألن ٧لمت٧لمت مض جغحمتها بلى   web log هي ازخهاع ل٩لمت blog وهت ٧ان ونُٟا و لِـ خٞغ

 واهدكغث ال٩لمت في البالص الٗغبُت  blog .لخهبذ Log م٘ الـ b و ٌيمذ الـ we الـ ٌٞدظٞذ

هٟـ  بلهجاث مسخلٟت، ٞمثال في مهغ ٌج٨خب و ٌجى٤ُ ]بلىج[ و في صو٫ اإلاٛغب الٗغبي ؤًًا ٖلى

[ و هىا٥ صو٫ ٖغبُت ؤزغي ج٨خبها ]بل٤[.الىدى، ؤما في الؿٗىصً خى٤ُ ]بلٙى
ٌ
  4ت ٞ

"اإلاضوهاث هي واخضة مً اإلاؿخدضزاث الاجهالُت ألازحرة، التي حؿٕغ ج٣اؾم اإلاٗلىماث  -

يبغي الىٓغ بلى  اإلاضوهاث ٦مٟهىم بجي ٖلى حظوع ٞلؿُٟت  وحك٨ُل مجخم٘ مدلي اٞتراضخي. ٍو

ت. واإلاضوهاث ٖم٣ُت وزُٟت. حظوع ًبضو ؤنها حؿاهم القٗىٍع ا في اؾخدضار اإلاضوهاث الجاٍع

ألاًٞل هي جل٪ التي َىعث ؤؾالُب ال٨خابت والاجها٫ التي جدؿم بالجزاهت والخىاع والضاعحت 

                                           
 ، مرجع سبق ذكره.جريدة الشرق األوسط  1-

 .54ص ، 2005، اللبنانية ادلصرية الدار ادلواقع، تصميم و تفاعلية دراسات االلكرتونية الصحافة اللبان، درويش - 2
، ختصص رلتمع ادلعلومات، لنيل شهادة ادلاجستري نبيح أمينة، ادلدوانت االلكرتونية العربية ادلكتوبة، بني التعبري احلر والصحافة البديلة،مذكرة مكملة -3

 .112كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، ص 
 130 العدد ، 2007 يوليو .31 النت، على العربية الشؤون رللة التدوين، سلطة بعنوان دراسة الزرن، مجال ج - 4
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٣ت ألابؿِ وألاؾٕغ  اء والث٣ت اإلاخباصلت. واإلاضوهاث لِؿذ الٍُغ والخٟاٖلُت التي جاؾـ الٞى

ت ٖلى هُا١ و  ًت ومىٖػ ٗت إلصاعة الاجها٫ م٘ حماٖت ٍٖغ اؾ٘ وخؿب، وإهما هي بؿُُت وؾَغ

خ٣ا. وهظا ًُب٤ ٖلى اإلاضوهاث التي حؿخٗمل الىو والهىث والُٟضًى. ٞخ٣اؾم بظل٪ 

٠ ممحزاث اإلاضوهت مً زال٫ الٗملُت الاجهالُت   1اإلاٗلىماث وعح٘ نضي ". ؤُٖى لىا هظا الخٍٗغ

.ِ٣  ول٨ً اإلاضوهت لِؿذ ٖملُت اجهالُت اٞترايُت ؾهلت ٞو

 

 ة املذوهاث الالىتروهُتوشأعىامل  -

 مشاحل وشأة املذوهاث الالىتروهُت.    -   

سُت مسخهغة ليكإ اإلاضوهاث، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤنها ْاهغة - ٖبر زالزت مغاخل  جُىعث في ٢غاءة جاٍع

و هاجه اإلاغاخل  خؿب صعاؾت ٢ضمها الباخث "حما٫ الؼعن" ملجلت الكاون الٗغبُت ٖلى الىذ

  2هي ٧األحي:

 اإلاغخلت ألاولى: -

٩ي "حىعج باع  - خُث اهُل٣ذ اإلاضوهاث في مىخه٠ حؿُٗيُاث ال٣غن الغوحي، م٘ اإلاضون ألامٍغ

بىعث". وهى مً ٧ان وعاء وكغ ًُٞدت "مىه٩ُا لًٟ  1994ٚغفي" ٖام  م٘ مى٢٘ "صعاحج ٍع

٩ي الؿاب٤ "بُل٩لىخىن" ؾىت   3م.1994ؾ٩ي" الؿ٨غجحرة الخانت للغثِـ ألامٍغ

 اإلاغخلت الثاهُت: -

ؾبخمبر، ٟٞي هظه اإلاغخلت صزل  11الص الخ٣ُ٣ي للمضوهاث زانت بٗض ؤخضار ؤو اإلاُ     -

ً. وبضؤث اإلاضوهاث ج٨دؿب قِئا ٞكِئا ٢ضعتها بٗض هجىم قىه  الصخُٟىن بلى مٗتر٥ الخضٍو

داث ؤَل٣ها  ٖلى الخإزحر، ٦ما ْهغ ؤن الٛؼو ٖلى الٗغا١  Trent lottٖلُه اإلاضوهىن، بزغ جهٍغ

اهدكاع اإلاضوهاث، في خحن ؤَل٤ ٖلحها البٌٗ اؾم "مضوهاث  ٧ان ؾببا ؤزغ في 2003ؾىت

                                           
 1- Blog Thinking: Radically Simplifying Web Publishing & Communication  

Source: http://www.blog_study.blogspot.com (accessed le: 05-04-2008) 
 .سبق ذكرهمرجع مجال الزرن،  - 2
 نفس ادلرجع.  - 3



  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
42 

ت ً وؤنبذ وؾُلت اجها٫ قٗبُت ومازغة، ". الخغب الٗىهٍغ ومىظ طل٪ الخحن اهدكغ الخضٍو

ضة للخغب مً ؤقهغها "آوؿخا بىهضث".   ٣ٞض ْهغث  مضوهاث مٍا

اوثحن للخغب ٣ٞض ؤنبدذ ُٞه  اإلاضوهاث وؾُلت للٗضًض مً ألاشخام اإلاى  2003 ؤما ٖام    -

٨ُت مً ؤمثا٫ "هىاعص  في الٛغب، للخٗبحر ًٖ مىا٢ٟهم الؿُاؾُت. ومجهم مكاهحر الؿُاؾت ألامٍغ

ُتها مجالث قهحرة ٦مجلت "ٞىعبـ" في م٣االث لها  . صًً" ٦ما ٧ان اؾخسضام مٗهض "آصم   . ٚو

ُاوي لهظه الىؾُلت صوعه في جإنُلها.  1ؾمُث" البًر

 اإلاغخلت الثالثت: -

م، خحن جدى٫ 2004خلت الىطج وماقغاتها بضؤث في الىه٠ الثاوي مً الٗام هي مغ       -

ذ اهٟجاعا ٦بحرا ابخضاء مً ؾىت  ً بلى ْاهغة ٖاإلاُت ٖٞغ م. ٣ٞض بضؤث جٓهغ 2005الخضٍو

ت حضًضة ممحزة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، جسخل٠ ًٖ ب٣ُت اإلاىا٢٘ ال٨الؾ٨ُُت ومىا٢٘  مجمٖى

هُت. بها ونالث مكتر٦ت اؾخُاٖذ ؤن جٟغى هٟؿها، الضعصقت و البىاباث و اإلاىا٢٘ الصخ

ت ملٟخت، لُهل مبر مً ؾىت  لخخ٩ازغ بؿٖغ ملُىن مضوهت، خؿب  1.2م بلى 2000ٖضصها في هٞى

بخهاثُاث اإلاى٢٘ الخام باإلاضوهاث. و٢ض اؾخيخج هظا املخغ٥ ؤن وؿبت همى هظه اإلاىا٢٘ جٟى١ 

ملُىن  50م بلى وحىص ؤ٦ثر مً 2006 ب٨ثحر ب٣ُت ؤنىاٝ مىا٢٘ الاهترهذ، وحكحر بخهاثُاث

 2مضوهت في الٗالم.

٣ًا إلاى٢٘-و٢ض ؤقاعث صعاؾاث الؿى١        - "ؤن ٖضص هظه اإلاضوهاث  -ألاإلااويZdnet   ٞو

٘ خى٫ الٗالم، خُث حكحر آزغ بخهاثُت ؤن  الصخهُت التي ًخم بوكائها ًتزاًض بك٩ل ؾَغ

لٗالم، ؤٚلبها ؤقبه بالُىمُاث ملُىن مضوهت شخهُت خى٫ ا 27هىا٥ آلان ما ٣ًغب مً 

 مً ال٣غاء."
ً
  3الصخهُت التي ججظب ٢لُال

 

                                           
 مرجع سبق ذكرهمجال الزرن،   - 1
 ...الين اون إسالم اجتماعية، مدوانت وآدم، حواء عرفة، مجال دمحم - 2

Source: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid =1120165728552&pagenam 

(accessed06-08-2007) 
 .مرجع سبق ذكره، عرفة مجال دمحم -3
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اكع الخىاصل الاجخماعي:  -16  مى

  في الؿاب٤ ٧ان الب٣اء ٖلى اجها٫ م٘ ألانض٢اء والٗاثلت ًخُلب ال٨ثحر مً الى٢ذ 

والجهض، ؤما الُىم ٞالخىانل مؿخمغ م٘ مئاث ألاشخام، ال بل آلاالٝ، وطل٪ بًٟل 

 Facebookالغ٢مُت، مً ؤمثلت  مىا٢٘ الخىانل الاحخماعيام والاهدؿاب بلى نٟداث الاؾخسض

 .Twitterو

 مً ٢بل مؿخسضمي  تهاوكإفي  مىا٢٘ الخىانل الاحخماعيو٢ض قهضث  
ً
 ٦ثُٟا

ً
ب٢باال

اث٠. خُث اعجٟ٘ ٖضص اإلاىدؿبحن بلى مى٢٘ و الاهترهذ،  زالر  Facebookالهىاج٠ اإلاخٗضصة الْى

٦ما  .ملُىن مؿخسضم في الٗالم 350، لُهل ٖضصهم الُىم بلى ؤ٦ثر مً 2009مغاث زال٫ ٖام 

لُه جًا٠ٖ في مُل٘ ٖام ٢ض جىؾ٘ بك٩ل هاثل، طل٪ ؤن ٖضص اإلاىدؿبحن ب Twitterؤن مى٢٘ 

 ملُىن مؿخسضم.  40لُهبذ  2009

غتها الجضًضة ال٣ىىاث بخضي الاحخماعي الاجها٫ وؾاثل وحٗخبر            الكب٨ت التي ٞو

  لهم وؤجاخذ الٗالم، صو٫  مسخل٠ في الجمهىع  ؤٞغاص بلى الٗى٨بىجُت
ً
 ٖضًضة، اجهالُت ٞغنا

  ٩ًىن  ؤن مً الٗاصي الٟغص م٨ىذ
ً
 الغؾاثل ٞحرؾل بىٟؿه، الاجها٫ لُتٖم ٖلى ٢اثما

ؿخ٣بلها  هظه ؤًٖاء مً ٦بحرٍ  ؤو نٛحرٍ  ٖضٍص  بلى ُٞه ًخىاحض م٩ان ؤي ومً و٢ذ، ؤي في َو

 ، وهظا ؤمغ جامىه اإلاىا٢٘ الاحخماُٖت.الىؾاثل

ٟاث مخٗضصة لهظا اإلاٟهىم، جغجبِ  احتهضث ال٨ثحر مً ال٣غاءاث في ج٣ضًم حٍٗغ

ت مً اإلاالمذ ال٨بري ججم٘ بحن ؤلاخالت بلى بمغحُٗاث ٞلؿُٟت مسخلٟت، ل٨جه ا جخ٣اؾم مجمٖى

حرها. و٧لها مهُلخاث  ت الاجها٫، والخ٣اؾم، والدكاوع، والخٟاٖل، والخباص٫... ٚو ٞٗل صم٣َغ

لبت الُاب٘ ألابىي ٖلى  الخ٣لُضي ٧اهذ ٚاثبت ًٖ ؤق٩ا٫ الاجها٫ التي احؿمذ بإخاصًتها ٚو

ب مًامُجها. ٞهظه الىؾاثل هي حٗبحر ًٖ  ال٣اثمت ٖلى جثمحن اإلاؿخسضم  2.0ٞلؿٟت الٍى

الء مً ٞغصاهِخه، وؤلاهخاج اإلاكتر٥ للمٗاوي، بط لم ٌٗض هىا٥ مىخج وخُض للضاللت، بل ٚضا  وؤلٖا

هظا ؤلاهخاج ٖمال حماُٖا حكاع٥ ُٞه حماٖاث مً مكاعب قتى، خُث ًخٟاٖل ألاٞغاص 

هغؾتها وحُٛحرها وإزغائها والجماٖاث في ما بُجهم في زل٤ مًامحن بل٨تروهُت وجىٓ ُمها ٞو

 باؾخمغاع.

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/36688/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/36688/posts
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جمثل جدىال  في هظا اإلاًماع، ًغي بٌٗ الباخثحن ؤن وؾاثل الخىانل الاحخماعي 

عاص٩ًالُا في الث٣اٞت اإلاٗانغة، خُث جخىؾ٘ ال٨ثحر مً ألاوكُت الاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت، في ْل 

ـ٢ُام هظه الىؾاثل ٖلى  ت اإلاًامحن وج٨َغ غاٝ، ؤي  همىطج ٨ٞغة صم٣َغ الاجها٫ مخٗضص ألَا

ٞهي جدى٫  1صوع ألاٞغاص في بهخاج اإلاًامحن وج٣اؾمها وبثها، وؾ٣ٍى همىطج الاجها٫ الٗمىصي؛

ُخه في الك٩ل  ٨ٞغة البث ألاخاصي الجاهب بلى همىطج الخباص٫ الجماعي، الظي ًجض مكغٖو

 الخداوعي ال٣اثم بحن ناخب ال٨ٟغة واإلاخٟاٖلحن مٗه.  

ؿُا١، ًظهب بٌٗ الضاعؾحن للٓاهغة بلى ؤن هظه الىؾاثل جدُل بلى "مجمٕى وفي هظا ال    

ب  ، والتي جدُذ زل٤ 2.0الخُب٣ُاث ؤلال٨تروهُت التي جخإؾـ ٖلى بًضًىلىحُا وج٨ىىلىحُا الٍى

٠ الظ٧اء الاحخماعي ال٣اثم ٖلى  وجباص٫ اإلاًامحن التي ًيخجها اإلاؿخسضمىن. ٞهظه الىؾاثل جْى

  2ضمحن، وجثمً زانُت الخٟاٖلُت.الخٗاون بحن اإلاؿخس

ٌؿخسضم هظا اإلاٟهىم ( بلى ؤن "2009Kumar, Hsiao and Chiu ,بِىما ٌكحر ٧ل مً ) 

ُٟها لخ٣اؾم اإلاٗلىماث ومىا٢كتها  لىن٠ مجمٕى الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت، التي ًخم جْى

٣ت ؤ٦ثر ٞاٖلُت ٢اثمت ٖلى الخٟاٖل  وجباص٫ الخجاعب ؤلاوؿاهُت بحن مؿخسضمحها، وطل٪ بٍُغ

اجي".  3وبىاء الٗال٢اث الاحخماُٖت، بهُٜ جسخل٠ ًٖ جل٪ اإلاىحىصة في الىا٢٘ الٟحًز

ها       ٖباعة ًٖ "مىا٢٘ ٖلى الاهترهذ ًخىانل مً  خؿىحن ق٤ُٟ" بإنها" في خحن ٌٗٞغ

ًاء هظه  خاح أٖل زاللها مالًحن البكغ الظًً ججمٗهم اهخماماث ؤو جسههاث مُٗىت، ٍو

إلالٟاث، والهىع، وجباص٫ م٣اَ٘ الُٟضًى، وإوكاء اإلاضوهاث، وإعؾا٫ الكب٩اث مكاع٦ت ا

ت. وؾبب ون٠ هظه الكب٩اث باالحخماُٖت، ؤنها جدُذ  الغؾاثل، وإحغاء املخاصزاث الٟىٍع

 4الخىانل م٘ ألانض٢اء وػمالء الضعاؾت وج٣ىي الغوابِ بحن ؤًٖاءها".

                                           
1
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ض الال٨ترووي ؤو٫ وؾُلت جم٨ً الجمهىع الٗاصي مً الخىانل ٖلى هُا١ واؾ٘،  ٌٗض البًر

ول٨ً اإلاىخضًاث وؾٗذ مً مجا٫ اإلاكاع٦حن، ؾىاء ٦مغؾلحن ؤي مكاع٦حن وكُحن ؤو مخل٣حن 

٣ا٫ ؤن ؤو٫ ْهىع لهظه الكب٩اث في بضاًت الدؿُٗيُاث، ٟٞي ؤي مخهٟدحن لهظه اإلاىخضًاث.  ٍو

ٖضة ، و٧ان الهضٝ مىه مؿا classmates .comمى٢٘ Randy Conradzنمم  1995ٖام 

غ٢تهم ْغٝو الخُاة  ألانض٢اء والؼمالء الظًً حمٗتهم الضعاؾت في مغاخل خُاجُت مُٗىت، ٞو

بت هاالء ألانض٢اء والؼمالء في الخىانل  الٗملُت في ؤما٦ً مخباٖضة، و٧ان هظا اإلاى٢٘ ًليي ٚع

ُٞما بُجهم ال٨تروهُا. بٗض طل٪ جىالى جإؾِـ مىا٢٘ الكب٩اث الاحخماُٖت، بلى ؤن ؤنبدذ 

خ٣ُب ؤ٦ثر مً زلثي مؿخسضمي الاهترهذ، وبغػ صوعها الٟاٖل في الٓغٝو الُاعثت وألاخضار حؿ

، خُث  Haitiالٗاإلاُت، مجها ج٩از٠ مؿخسضمحها ل٣ُاصة خملت جبٕر ٦بحرة لطخاًا ومى٩ىبي ػلؼا٫ 

 1.جم حم٘ مالًحن الضوالعاث لطخاًا هظه ال٩اعزت مً زال٫ هظه اإلاىا٢٘

 SixDegrees.Com اإلاباقغ بحن ألاشخام، مثل:  غب٦ِما بضؤث مىا٢٘ ؤزغي لل 

غ اإلالٟاث الصخهُت للمؿخسضمحن، وزضمت بعؾا٫ الغؾاثل 1997ٖام ، وهي مىا٢٘ جٞى

حر  جل٪ اإلاىا٢٘ لخضماث مكابهت إلاا م مً جٞى ت مً ألانض٢اء. ل٨ً بالٚغ جىحض  الخانت ملجمٖى

 إلاال٨حها وجم بٚال٢ها. وبٗض طل٪ 
ً
في الكب٩اث الاحخماُٖت الخالُت، بال ؤنها لم حؿخُ٘ ؤن جضع عبدا

ت مً الكب٩اث الاحخماُٖت التي لم حؿخُ٘ ؤن جد٤٣ الىجاح ال٨بحر بحن  ْهغث مجمٖى

ىام   2001.2- 1999ألٖا

، الظي ٞا١ ٖضص مكاهضاث My spaceْهغ اإلاى٢٘ ألامحر٧ي الكهحر  2005وم٘ بضاًت ٖام 

مً ؤواثل وؤ٦بر الكب٩اث الاحخماُٖت ٖلى ، والظي ٌٗخبر  googleنٟداجه مدغ٥ البدث

 في الاهدكاع اإلاخىاػي م٘  facebookمؿخىي الٗالم، ومٗه مىاٞؿه الكهحر 
ً
 my، الظي بضؤ ؤًًا

space٢ام   2007. ل٨ً، في ٖامfacebook  وهظا ما ؤصي ،ً ً الخُب٣ُاث للمُىٍع بةجاخت ج٩ٍى

                                           
 .182، ص نفس ادلرجع - 1

2
- From http://ar.wikipedia.org/wiki, Retrieved 31-06-2011.   

http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki,%20Retrieved%2005-06-2011
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اصة ؤٖضاص مؿخسضمُه بك٩ل ٦بحر، خُث ججاوػ ختى ماعؽ ملُىن  400هدى 2011بلى ٍػ

 1ٗالم.مؿخسضم ٖلى مؿخىي ال

ال٨ثحر مً  قب٩اث الخىانل الاحخماعي ٧ان ٦بحرا   وبظل٪ هغي، ؤن الخدى٫ الظي ؤخضزخه

ض الال٨ترووي، واملخاصزت  ٣ت للخىانل، مثل: البًر مً خُث ٢ضعتها ٖلى صمج ؤ٦ثر مً ٍَغ

ُلمُت، والخٗل٤ُ ٦خابُا ٖلى ألاخضار، وم٨ىذ ألاٞغاص مً  اإلاباقغة، وجدمُل ملٟاث نىجُت ٞو

و٫ الٗالم مً الخىانل والبدث ًٖ بًٗهم البٌٗ، ًٞال ًٖ الضزى٫ في ه٣اقاث مسخل٠ ص

ب ٞحها الٟغص. اث التي ًٚغ  خؿب املجمٖى

 

اكع الخىاصل الاجخماعي على وظائل لاعالم الخللُذي -  أثش مى

 Twiteerو  Facebook بن ب٢با٫ الكباب ٖلى مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٖبر مى٢عي 

 ٖل
ً
ٗض جمغصا ٌُ حرها  الم الخ٣لُضًت التي ال جىا٦ب الخُىع الاحخماعي، وإلي اٞخ٣اع ٚو ى وؾاثل ؤلٖا

 
ً
ُه التي جخسظها وؾاثل الاجها٫ الخضًث مضزال الم الخ٣لُضًت بلى وؾاثل التٞر وؾاثل ؤلٖا

باإلياٞت بلى ؾعي الكباب للخمحز ٖبر اؾخسضام الىؾاثل الخضًثت  ،إلقبإ خاحاث الكباب

ت الخٗبحر ، وإز غ خٍغ الم الخ٣لُضي.لخٞى  اعتها للٗضًض مً ال٣ًاًا التي ال ًدىاولها ؤلٖا

 للخىانل الاحخماعي واإلاكاع٦ت الٟاٖلت ووؾُلت   
ً
ٗض ٞخدا

ُ
ٞىؾاثل الاجها٫ الخضًث ح

م    ًٖ الخىاو٫ الخغ   ملخخل٠ ال٣ًاًا وألاخضار، ٚع
ً
للخٗاٝع والخظ٦حر بإهم ألاخضار، ًٞال

ضم ؤهلُتها في ٦ثحر مً ألاخُان، ألن اٞخ٣اع جل٪ الىؾاثل الخضًثت للمٗاًح ر اإلاهىُت وألازال٢ُت ٖو

جهبذ مهاصع لإلٖالم إلًغاصها الٗضًض مً اإلاٗلىماث الخاَئت، بجاهب ٧ىنها وؾُلت بصمان جثحر 

الٗضًض مً املخاٝو الهتها٦ها لخهىنُت ألاٞغاص مما صٞ٘ الٗضًض مجهم بلى ج٣ضًم الك٩اوي 

 وال٣ًاًا.

م مً طل٪،    الم الخ٣لُضًت ٖلى الٚغ ؤنبذ مً اإلاا٦ض الُىم، بلؼامُت اهضماج وؾاثل ؤلٖا

غتها الكب٨ت الٗى٨بىجُت، بالٗضًض مً اإلاحزاث حضًضة،  م٘ وؾاثل الخىانل الاحخماعي التي ٞو

                                           
 نفس ادلرجع -  1
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المُت زانت،  ؤهمها الخٟاٖلُت التي ؤُٖذ ؤبٗاصا حضًضا للٗملُت الاجهالُت ٖامت وؤلٖا

 1 وممحزاث ٖضًضة ؤهمها:

ت مثل: LinkedInتها )مهىُت مثل: جىٕى مجاال -  You tube، ومخسههت مثل: Twitter، زحًر

امت مثل:  غ مهاصع مهمت للخضر.Facebookٖو  ، الظي ًٞى

حٗخبر مهضعا وخُضا للمٗلىمت والهىعة ؤخُاها، زانت ؤو٢اث الخغوب وألاػماث، في ْل  -

الم الخ٣لُضًت ألما٦ً ألاخضار.  حٗخظع  ونى٫ وؾاثل ؤلٖا

المُت الغؾمُت.حٗض نىجا  -  مٟخىخا للكٗب زاعج بَاع اإلااؾؿت ؤلٖا

اتهم  - حؿخسضمها حمُ٘ ٞئاث مؿخسضمي الاهترهذ، ٖلى ازخالٝ ؤٖماعهم ومهجهم ومؿخٍى

ت الغؤي والخٗبحر، لظا ؤنبدذ هظه الكب٩اث مهضعا مهما لِؿذ  ٧ةٖالم بضًل ًمىدهم خٍغ

غ ٣ِٞ للمكتر٦حن ٞدؿب بل ختى لل٣ىىاث الًٟاثُت ووؾاثل الاج ها٫ ألازغي. زانت م٘ جٞى

غها ٖلى الهىع اإلالخ٣ُت ٖبر الهاج٠ املخمى٫ وألاحهؼة  َغ١ الاهضماج م٘ هظه الكب٩اث، وجٞى

 البؿُُت، زانت و٢ذ ألاػماث والخغوب.

ومما ًجٗل هظه الكب٩اث جيكِ، جم٨ً الكباب مً ج٣ىُاث الاجها٫ اإلاؿخسضمت  

ضم الؿماح لل٣ىىاث الاجها٫ ٞحها، والغ٢ابت اإلاكضصة ٖلى وؾاثل الاجها٫ ال غؾمُت، ٖو

ت ألازغي مً الخىاحض في مىا٢٘ ألاخضار الؿازىت.  ؤلازباٍع

المُت الخالُت هى مداولت بؾتراجُجُت الخدؿاب ما ٢ض   ٞما ًدضر في اإلااؾؿاث ؤلٖا

ًدهل في اإلاؿخ٣بل بطا ٢ضمذ مٗلىمت مً زال٫ ؤي وؾُلت، خُث بهه مً الُبُعي ألي 

هل لجمهىعها مً زال٫ ؤي وؾُلت، ل٨ً في هٟـ الى٢ذ بطا لم جضع٥ ؤي ماؾؿت بٖالمُت ؤن ج

 
ً
وؾُلت بٖالمُت الخهاثو الخٟاٖلُت لإلٖالم الجضًض ؤو ججاهلتها ٞخ٩ىن ٢ض ؤخضزذ صمجا

ؤيغ بالىؾُلخحن وهى ما ج٣ىم به بٌٗ الصخ٠ مً زال٫ ه٣لها ليسختها الىع٢ُت ٦ما هي ٖلى 

 الاهترهذ.

  

                                           
، رللة اخلليج، جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج، العدد تفاعل اإلذاعات والتلفزيوانت الرمسية مع شبكات التواصل االجتماعيد الشقصي، عبي - 1

 .44ص ، ، ادلملكة العربية السعودية.86
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ت لخىىىلىجُا الاجصال على الىظائل لاعالمُت وعلى الخأثيراث الاجصالُ -ب

 الجمهىس:

الاجها٫ ٖلى الاجها٫ الجماهحري، وبىحه زام ٖلى وؾاثله  ج٨ىىلىحُاجُىعاث  ؤزغث 

لُه، ٦ٗملُت مؿخمغة مخهلت طاث  م٨ً عنض بٌٗ  ؤَغاٖٝو التي  الخإزحراثمخٗضصة، ٍو

لى الاجها٫ ٖلى  ج٨ىىلىحُاالخُىعاث الغاهىت في  ؤخضزتها وؾاثل الاجها٫ الجماهحري ٖو

 الجمهىع في الجىاهب الخالُت:

الخ٨ىىلىحُا الاجهالُت الجضًضة ال جلغي وؾاثل  بن :على وظائل الاجصال الخأثيراث - ؤ

بٗض ْهىع  الؿِىماجيالاجها٫ ال٣ضًمت، ول٨ً جُىعها بل حٛحرها بك٩ل ٦بحر، ٣ٞض حٛحر الُٟلم 

ض ة واملجالث بٓهىع مؿخدضزاث حضًضة في مجا٫ الهىث و٦ظل٪ اللىن، و٦ظل٪ حٛحراث الجٍغ

ضة وجىيُبها، وفي هٓم الُباٖت، هٓم   ألا٢ماعالهٟداث ٖبر  بعؾا٫ن٠ خغٝو الجٍغ

غ  ؤؾالُبزغ ٖلى ؤمما  ،الهىاُٖت ىن بٗض  وؤلاهخاج وؤلازغاجالخدٍغ بك٩ل ٖام، ٦ما ٚحر الخلٍٟؼ

ث الالػمت للٗملُت، ٩ٞل ْهىع ٧امحراث الُٟضًى املخمىلت، وبٗض جهٛحر ٦ثحر مً اإلاٗضا

امخضاص  ؤؾاؾاج٨ىىلىحُا اجهالُت حضًضة حاءث لخُىع ج٨ىىلىحُا ؾاب٣ت ج٣لُضًت، ٧اهذ حٗض 

اث الاجها٫: -البهغ( -) الؿم٘ؤلاوؿاهُتللخىاؽ   1وطل٪ ٖلى ٧ل مؿخٍى

  Communication Interapersonal: على معخىي الاجصال الزاحي*

ً اإلاالخٓاث، اإلاظ٦غاث الصخهُت،  ٧اهذ الىؾاثل الخ٣لُضًت لالجها٫  هي: جضٍو

غاُٞت، آلاالث الخاؾبت، ؤما اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت الغاهىت ٞهي:  ألاحىضة، الهىع الٟىجٚى

ت ؤو اإلاغثُت، بغامج الخاؾباث الال٨تروهُت واؾخسضامها في خل اإلاك٨الث. ت اإلاؿمٖى  2ألاقَغ

   Interoersonal على معخىي الاجصال الشخص ي:*

ض، الخلُٟىن، الخلٛغاٝ،آالث اليسخ، ؤما  ٧اهذ الىؾاثل الخ٣لُضًت هي: اإلا٣ابلت، البًر

 ٤ ً ٍَغ اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت الغاهىت ٞهي: ٣ٖض اإلااجمغاث ًٖ بٗض جلُٟىهُا وال٨تروهُا ٖو

ض الال٨ترووي، الخُلُٟىن اإلاخدغ٥، الخلُٟىن اإلاغجي.  1الُٟضًى، والبًر

                                           
 175-174ص مرجع سبق ذكره،دمحم علم الدين،  - 1
2

 175، صنفس ادلرجع - 
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  Groupعلى معخىي الاجصال الجمعي: *

اإلاخمثلت في الىضواث واإلااجمغاث  اإلاىاحهت٧اهذ الىؾاثل الخ٣لُضًت هي الاجهاالث  

اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت ٞهي ٣ٖض اإلااجمغاث ًٖ بٗض،  ؤماوخل٣اث الى٣اف والخُب، 

 2الال٨ترووي. الخلُباجهاالث 

  Organzationalعلى معخىي الاجصال الخىظُمي) املؤظس ي(*

٣لُضًت هي: الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت الضازلُت، اما ٧اهذ الىؾاثل الخ 

ض الال٨ترووي،  اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت الغاهىت ٞهي،: ٣ٖض اإلااجمغاث ًٖ بٗض، البًر

 3الٟا٦ؿمُل، هٓم اإلاٗلىماث، الاصاعة بالخاؾباث الال٨تروهُت، اإلاٗالجت الالُت للمٗلىماث..

  Large Groupsعلى معخىي اجصال الجماعاث الىبيرة: *

ىهاث ؤحهؼة ٖغى الكغاثذ ؤو ؤحهؼة الٗغى   ٧اهذ الىؾاثل الخ٣لُضًت هي: اإلا٨ُغٞو

الخلٟي، الهىع اإلاخدغ٦ت، ؤما اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت الغاهىت ٞهي ٖغى الُٟضًى، ؤهٓمت 

 4الخاؾباث الال٨تروهُت مخٗضصة الىؾاثِ.

 *ٖلى مؿخىي الاجها٫ الجماهحري: 

ىن، الُٟلم ٧اهذ الىؾاثل الخ٣لُ  ضة، الغاصًى، الخلٍٟؼ ، ال٨خب، الؿِىماجيضًت هي: الجٍغ

ىن  ىن الؿل٩ي، الخلٍٟؼ لىخاث الٗغى، بِىما اإلاؿخدضزاث الخ٨ىىلىحُت الغاهىت هي: الخلٍُٟؼ

ىوي اإلاباقغ  ) الخُلُد٨ُؿذ والُٟىصاجا، الىهىم اإلاخلٟؼة ؤهٓمتباالقترا٥،  الاؾخ٣با٫ الخلٍٟؼ

اإلاٗلىماث  ؤهٓمتالُٟضًى،  ؤلٗابالغاصًى واإلاسجالث املخمىلت،  هؼةؤحالهىاُٖت،  ألا٢ماعمً 

 5الغ٢مُت، ال٨خاب الال٨ترووي، اؾُىاهت الحزع، الاؾُىاهت اإلاضمجت.

                                                                                                                                    
1

 175، ص نفس ادلرجع - 

2
 175م الدين، مرجع سبق ذكره، صدمحم عل - 

3
 176،  ص نفس ادلرجع - 

4
 176،  ص نفس ادلرجع 

5
 176،  ص نفس ادلرجع - 
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ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخ٨ىىلىحُا الاجهالُت الغاهىت بىؾاثلها الاجهالُت  

املخخلٟت، بل ؤنها ق٩لذ امخضاصا املخخلٟت لم ج٣طخي ٖلى الخ٨ىىلىحُا ال٣ضًمت بىؾاثلها 

غا لهظه الىؾاثل الخ٣لُضًت.  َبُُٗا وجٍُى

 

 مميزاث جىىىلىجُا الىظام الشكمي ملاسهت بالخىاظشي. -ج

لت اٖخمضث وؾاثل الاجها٫ ٖلى الىٓام الخىاْغي        ل  ،لؿىىاث ٍَى الظي ٣ًىم ٖلى جدٍى

والغمىػ ألانلُت في ق٩ل مؿخمغ، ل٨جها ؤلاقاعاث والغمىػ بلى بقاعاث ٦هغباثُت جىاْغ ؤلاقاعاث 

جها واؾخٗاصتها مً زال٫ الخهاثو  ، التي ال جدمل ونٟا ص٣ُ٢ا لإلقاعاث ألانلُت ًم٨ً جسٍؼ

والهٟاث، وجخدى٫ بلى بقاعاث ٦هغباثُت جخٗغى زال٫ البث ٖبر اإلاؿاٞاث بلى الًىياء 

ت الظي ٣ًىي ٧لما بٗضث مؿاٞاث ؤلاعؾا٫، وهى ما خاولذ ا ،والدكىَل لىٓم الخىاٍْغ

  Micro Wavesال٣ًاء ٖلُه مً زال٫ اإلاىحاث ال٣هحرة 

ض ؤلاقاعاث بلى عمىػ ع٢مُت مىٟهلت حٗبر ٖجها الىمًت  الىٓام الغ٢مي٣ًىم  - ٖلى ججٍغ

غمؼ لها 1التي ج٩ىن في خالت ٖمل ٞحرمؼ لها بالغ٢م ،ال٨هغباثُت اإلاىٟهلت )واخض( ؤو ال ٖمل ٍو

ًمثل  0ؤو  1الظي ٌٗبر ُٞه ًٖ ٧ل عمؼ بالغ٢م  Binaryالثىاجي وهظا الىٓام ، )نٟغ( 0بالغمؼ 

ج٩ىن م٣ُاؾا لٗضص الىخضاث ، و biteًخ٩ىن مً ٧ل زماهُت مجها ،   bitوخضة واخضة ًُل٤ ٖلحها 

جها ؤو بعؾالها.  1التي ًخم جغمحزها ومٗالجتها وجسٍؼ

ل ٧اٞت الغمىػ الٗاملت في مٖلى  ج٣ىم ج٨ىىلىحُا الىٓم الغ٢مُت  - جاالث الاجها٫ جدٍى

 (.01املخخلٟت بلى ؤوؿا١ ع٢مُت ٌٗبر ًٖ ٧ل عمؼ مجها بغ٢م)

ؾاٖضث الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ٖلى ؤن ًخم بىاء الغؾالت الاجهالُت وجىنُلها في بَاع وؿ٤  -

 واخض مً الغمىػ الغ٢مُت.

ت ٖملُاث اإلاٗالجت مهما ٧ان حجمها ؤو حٗضصها،  - اصة ؾٖغ ؾاٖضث الىٓم الغ٢مُت ٖلى ٍػ

جها.وبالخ ت الاجها٫ وجىنُل اإلاٗلىماث ؤو جسٍؼ  2الي ؾٖغ

                                           
  .05ص  ،مرجع سبق ذكرهدمحم عبد احلميد،  - 1
 .05ص ،  مرجع سبق ذكرهدمحم عبد احلميد،  - 2
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٢ابلُت اإلالٟاث الغ٢مُت لًِٛ البُاهاث، زانت الاخخٟاّ بجىصة الهىعة والهىث  -

ت ه٣لها. جها وؾٖغ  وجسٍؼ

ل  - ت الدكَى بىي٘  noisy channel coding theorem في ٢ىاة الترمحزالغ٢مُت ؾاهمذ هٍٓغ

ل وألازُ  اء.مٗاًحر للخسلو مً مهاصع الدكَى

مجها ، خُث ٌؿمذ الىٓام الغ٢مي بالخٗامل م٘ ال٩اٞت ؤهىإ الغؾاثل flexibilityاإلاغوهت  -

ت التي ًم٨ً بعؾالها ع٢مُا   .A/D Conversionالغؾالت الخىاٍْغ

ج٨ىىلىحُا الخهٛحر ويِٛ البُاهاث: ل٣ض ؤنبذ الخُٛحر الؿمت اإلامحزة لألحهؼة والٗخاص  -  

Hard Ware بياٞت بلى البرامجزانت وخضاث اإلاٗالج ،ً بإهىاٖها  Soft Ware ت والخسٍؼ

اثٟها املخخلٟت ِ  .وْو ِ الُٟضًى ؤو الكٍغ وبالخالي لم ٌٗض هىا٥ مجا٫ للم٣اعهت بحن ؾٗت قٍغ

ض ًٖ ٖكغة  ،الؿمعي وبحن ؾٗت ؤ٢غام اللحزع ؤو ألا٢غام اإلاضمجت التي ؤنبدذ جدؿ٘ إلاا ًٍؼ

اصة  با، ٍػ ٖلى هظا هىا٥ ؤًًا اإلاٗلىماث ٚحر الىهُت التي آالٝ نٟدت في ال٣غم الىاخض ج٣ٍغ

حرها.،جًم الهىع بإهىاٖها   وفي خاالتها املخخلٟت ٚو

ولظل٪ ٞان الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت ومً زال٫ ج٣ىُاث مُٗىت لًِٛ الغمىػ الغ٢مُت،  

ؤنبدذ حؿاٖض ٖلى اؾخسضام يِٛ البُاهاث لخ٣لُل الؿٗاث ال٨بحرة للملٟاث صون ؤن ًازغ 

 مٗالم الهىعة ؤو الهىث.الًِٛ ٖلى 

 

  الخفاعلُت: -د

٠ الخبراء والباخثحن إلاٟهىم الخٟاٖلُت بضءا مً الاؾخجابت بلى اإلاثحراث    ل٣ض حٗضصث حٗاٍع

المُت، بلى ؾُُغة اإلاخل٣ي ٖلى ٖملُت الاجها٫، وهظان  ت في الغؾالت ؤلٖا اإلاغثُت واإلاؿمٖى

 ٖل في الاجها٫.الخضان ًمثالن الخُىع في الغئي الخانت بإهمُت الخٟا

٤ الغمىػ و      ت مً خُث صاللتها الخباصلُت ًٖ ٍَغ ْاهغة الخٟاٖلُت ٢ضًمت ٢ضم البكٍغ

حر اللُٟٓت، ول٨جها ا٦دؿذ صاللت مسخلٟت ٖىضما ا٢ترهذ بالخاؾىب في الى٢ذ  اللُٟٓت ٚو

الم الخضًثت. ولٗل مً اإلاُٟض ج٣ض ًم الخايغ، وؤنبدذ اإلاحزة الغثِؿت في وؾاثل الاجها٫ وؤلٖا

ُت التي تهخم هظا اإلاٟهىم مً ٖضة ػواًا ختى جخجلى صاللت اإلاٟهىم، ألن  حٗضص الٟغٕو اإلاٗٞغ
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اث التر٦حز وزلُٟت الباخثحن، ٌسجل ُٚاب الاجٟا١ خى٫ مٟهىم واخض  بضعاؾتها وجباًً مؿخٍى

٠  اإلاخباًىت التي جتر٦ؼ ٖلى  للخٟاٖلُت. ولخىيُذ هظه الى٣ُت ه٣ضم ُٖىت مً هظه الخٗاٍع

 .ُلت ؤو املخخىي ؤو اإلاؿخٗمل ؤو ٖلى الٗال٢ت بحن اإلاغؾل واإلاخل٣يالىؾ

٤ ؤبٗاصه  لُه، ٣ًترح البٌٗ ؤهه ل٩ي هٟهم بىاء هظا اإلاٟهىم ًيبغي ؤن هضعؾه ٞو ٖو

املخخلٟت، مثل بٗض الخ٣ىُت وبٗض املخخىي وبٗض الخل٣ي...الخ، وهظا ما ؤوضخه ؤخض الباخثحن 

تب٣ىله:" ٖىضما وٗٝغ مٟهىما مً اإلاه مً  م ؤن هدضص ما بطا ٧ان ٌٗجي قِئا واخضا ؤم مجمٖى

ؤي ؤن وٗٝغ اإلاٟهىم وهضعؾه في ؾُا٢ه الظي وي٘  1مك٩لت حٗضصًت ألابٗاص."-ألاقُاء اإلاخٗضصة.

 ُٞه.

ت مً        بال ؤهه ٖلى يىء اإلاٟاهُم الؿاب٣ت للخٟاٖلُت ًم٨ىىا ؤن وؿخسلو مجمٖى

ٟاث: الى٣اٍ ألاؾاؾُت التي اج٤ٟ ٖلحها ٦ثحر مً  الباخثحن ووعصث في ؤٚلب هظه الخٍٗغ

الم  - ؤن الخٟاٖلُت ؾمت َبُُٗت في الاجها٫ الصخصخي مىظ ال٣ضم، ومحزة حلُت لىؾاثل ؤلٖا

الخضًثت وفي م٣ضمتها الاهترهذ، ٞالجمهىع ٖلى الكب٨ت لِـ مجغص مؿخ٣بل للغؾاثل ٦ما هى 

الم الخ٣لُضًت، وإهما مغؾل لها في الى  ٢ذ طاجه وهظا ما ًد٤٣ مؿخىي مىحىص في وؾاثل ؤلٖا

 مغجٟٗا مً الخٟاٖل.

ًجب الخمُحز بحن الخٟاٖلُت في الاجها٫ الصخصخي واإلاخمثلت في الخباص٫ في ويُٗت الىحه  -

لىحه، والخٟاٖلُت ٦مٟهىم خضًث مغجبِ بخ٨ىىلىحُا الاجها٫ الخضًثت واإلاخمثلت بىيىح في 

 الاجها٫ ٖبر الاهترهذ.

حر جؼامىُت، ٞالضعصقت مثال: ؤصاة جٟاٖلُت جؼامىُت ٌكتٍر ٞحها الخٟاٖلُت ٢ض ج٩ىن جؼامى - ُت ؤٚو

ض الال٨ترووي ٞهى ؤصاة جٟاٖلُت  وحىص َغفي الاجها٫ )اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل( في آن واخض، ؤما البًر

 ٚحر جؼامىُت ال ٌكتٍر ٞحها وحىص َغفي الاجها٫ في آن واخض.

                                           
1

 - Sohn, D,Aand Lee B, Dimensions of interactivity: Differential effects of social and psychological 

factors, journal of computer-mediated communication,10-3, article 6, 2005, 

 From  http://jcmc. Indiana.edu/vol10/issue3/sohn.html. 

 العربية، الدول إذاعات احتاد إذاعية، ودراسات وحبوث .سلسلة ،ووسائلها أشكاهلا اإلذاعة، يف التفاعلية ، بومعيزة، السعيد زعموم، خالدنقال عن:  
 .29ص2007 ،تونس،

http://jcmc/
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بلى اإلاؿخ٣بل ومً اإلاؿخ٣بل بلى اإلاغؾل، ٞهى الخٟاٖلُت اجها٫ جباصلي طو اججاهحن، مً اإلاغؾل  -

 اجها٫ ًهٗب ُٞه الخمُحز بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل.

ؾُُغة اإلاؿخ٣بل ٖلى الٗملُت الاجهالُت قٍغ مً قغٍو الخٟاٖلُت، ٞاإلاؿخ٣بل ٌؿخُُ٘ في  -

ْل ج٨ىىلىحُا الاجها٫ الخٟاٖل بخٗضًل ؤو حُٛحر ق٩ل ومًمىن الغؾالت الاجهالُت اإلاىحهت 

٦ما ؤن اإلاؿخ٣بل ًم٨ىه ازخُاع اإلاىيٕى اإلاىاؾب له مً بحن البضاثل اإلاخٗضصة  ،مً اإلاغؾلبلُه 

٢ضعجه ٖلى جباص٫ الغؾاثل م٘  التي ًخم ٖغيها ٖبر وؾاثل الاجها٫ الخٟاٖلُت. ٖالوة ٖلى

 اإلاغؾل والخٗغى للمدخىي الاجهالي في الى٢ذ الظي ًالثمه.

صعا٦هم ؤن الهضٝ مً الاجها٫ هى الخٟاٖل يغوعة بصعا٥ اإلاكاع٦حن للخٟاٖلُت ؤي ب -

 والاؾخجابت ولِـ ؤلا٢ىإ.

غث مؿخىي الجىصة الٗالي والىيىح والى٣اء في   وهظه ؤلام٩اهُاث واإلاؼاًا هي التي ٞو

ىن ٖالي الجىصة ، والظي ؤنبذ ٌٗخمض TV High Difinitionؤلاهخاج والٗغى والخ٣ضًم في الخلٍٟؼ

التي ؤنبدذ  interaclivityاهب هظه اإلاؼاًا ؾمت الخٟاٖلُت ٖلى الىٓم الغ٢مُت التي ج٣ضم بج

المُت الجضًضة.  1ؤهم ؾماث الىؾاثل ؤلٖا

 

 :الاهترهذ خصائص الشبىت -ٌ

  :ش الالميان جخسُى الاهترهذ ٧ل الخىاحؼ الجٛغاُٞت واإلا٩اهُت التي خالذ مىظ ٞجغ الخاٍع

. ومٗلىم ؤن خاحؼ الجٛغاُٞا مجها ما هى  صون اهدكاع ألا٩ٞاع وامتزاج الىاؽ وجباص٫ اإلاٗاٝع

ت مً م٩ان آلزغ( ومجها ؾُاسخي)خُلىلت بٌٗ الضو٫  ا٢خهاصي )ج٩لٟت شخً اإلاىاص اإلاُبٖى

ؤما الُىم ٞخمغ م٣اصًغ هاثلت مً اإلاٗلىماث ٖبر  ، صون صزى٫ ؤ٩ٞاع وز٣اٞاث مُٗىت بلى بالصها(

ما ُٞه مً اًجابُاث  وفي هظا ،الخضوص ٖلى ق٩ل بقاعاث ال٨تروهُت ال ٠٣ً في وحهها شخيء

 2وؾلبُاث ال بض مً الاهدباه لها

                                           
  .06 ص مرجع سبق ذكرهدمحم عبد احلميد،  - 1

2
ة، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعي العصر الرقمي وثورة املعلومات، دراسة يف نظم املعلومات وحتديث اجملتمع،دمحم صاحل سامل،  - 

 .80، ص 2006القاىرة، 
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 :ت التي ًخم بها ه٣ل اإلاٗلىماث ٖبر الكب٨ت حؿ٣ِ ٖامل الؼمً مً  الالصمان بن الؿٖغ

الخؿاباث ، وججٗل اإلاٗلىمت في الُض خا٫ نضوعها، وحؿىي بِى٪ وبحن ٧ل ؤبىاء البكغ في خ٤ 

 (1ىدً وِٗل في ٖهغ )اإلاؿاواة اإلاٗلىماجُتالخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت في هٟـ الى٢ذ ، وبالخالي ٞ

 :الم الخ٣لُضًت ؤن جخٗامل مٗ٪ ٦جهت مؿخ٣بلت ٣ِٞ،  الخفاعلُت حٗىصث وؾاثل ؤلٖا

ًىدهغ صوع٥ في ؤن جإزظ ما ٌُٗىه٪ وج٣ٟض ما ال ٌُٗىه٪، ؤما في ٖهغ الاهترهذ ٞإهذ الظي 

ض ؤن جدهل ٖلُه مً مٗلىماث وؤ٦ثر مً طل٪، ٞب اإلم٩ان آلان مً زال٫ ج٣غع ماطا و متى جٍغ

مىخضًاث الخٟاٖل والخىاع ؤن جيخ٣ل مً صوع اإلاؿخ٣بل بلى صوع اإلاغؾل ؤو الىاقغ، وهظه ه٣لت 

ت صون ؤن ًُغى نىث ؤخضهم ؤجدضر ألو٫ مغة وجم٨ً الىاؽ مً الخدغ٥ ٖلى  عى مؿخٍى

 2ٖلى آلازغ.

   ل٨ىه ؾُدضر زال٫  وهى ؤمغ لم ًدضر جماما بٗض، -قبه املجاهُت-املجاهُت: ؤو بهىعة ؤص١

ت بضؤث جدبلىع لخم٨ً املجخم٘ مً  الؿىىاث ال٣اصمت، خُث ؤن ال٨ثحر مً ألاهماٍ  الخجاٍع

حرها للجمُ٘ بك٩ل  اٖخباع زضمت الاهترهذ مً الخضماث  ألاؾاؾُت في الخُاة والتي ؾِخم جٞى

 3ا.ؾاٖت ًىمُ 24هه بةم٩اه٪ ؤن جخهل باالهترهذ ؤمجاوي ؤو قبه مجاوي، ومٗغٝو الُىم 

 :م٘ جُىع الخ٣ىُاث التي جم٨ى٪ مً الاجها٫ باالهترهذ، لم حٗض بالًغوعة  الشبغ الذائم

ج٣خهغ ٖلى اؾخسضامها مً الخاؾب الصخصخي في الٗمل ؤو اإلاجز٫، بل ؤنبذ بةم٩اه٪ ؤن 

ت مً ألاصواث ٦داؾباث الجُب والهىاج٠ الى٣الت،  جخهل بالكب٨ت مً َاثٟت ٦بحرة ومخىٖى

عجباٍ صاثم باالهترهذ في ٧ل م٩ان وػمان جخاب٘ ألازباع وحؿى١ وحؿخضعي وبظل٪ ؾخ٩ىن ٖلى ا

 4اإلاٗلىماث اإلاهمت في الى٢ذ اإلاىاؾب.

 :ىاثض الاهترهذ ما هى ؤال  جىىع الخعبُلاث ما ط٦غهاه مً ؤمثلت ٢لُلت ٖلى اؾخسضاماث ٞو

خُاة. ها ؾٗت التٌُٚ مً ٌُٞ، بط ؤن الخُب٣ُاث والخضماث التي ج٣ضمها الكب٨ت جبلٜ ؾٗ

                                           
 .80، ص  نفس ادلرجع -  1
 .81، ص نفس ادلرجع - 2
 .81ص  ،مرجع سبق ذكره دمحم صاحل سامل،  - 3
  .82-81، ص نفس ادلرجع - 4
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بلى  ،للٗالم ٞمً الخُب٣ُاث الخٗلُمُت والتربىٍت التي جسضم ؤَٟالىا في حٗلمهم واؾخ٨كاٞاتهم

ٝغ الخىاع ض الال٨ترووي ٚو ت التي  ،الخضماث التي حؿهل الاجها٫ ٧البًر بلى الخُب٣ُاث الخجاٍع

لخٓاث  ٌؿخُُ٘ ٞحها الباج٘ واإلاكتري بجمام ن٣ٟاتهم في ،جدى٫ الٗالم بإؾغه بلى ؾى١ نٛحرة

 التي جسضم الباخثحن  واإلاُلٗحن في قتى املجاالث. ،بلى اإلاىا٢٘ الازباعبت واإلاٗلىماجُت وألا٧اصًمُت

 :ال ًدخاج اإلاغء ؤن  ٩ًىن زبحرا مٗلىماجُا ؤو مهىضؾا ؤو مبرمجا ختى ٌؿخسضم  العهىلت

هترهذ والكُش طي الؿبٗحن ٖاما ؤن ٌؿخسضما الا  ؾىىاث03ٞبةم٩ان الُٟلت طاث  ،الاهترهذ

باث م٣ٗضة للبضء باؾخسضامها ،بٛاًت الؿهىلت والِؿغ بل بلى  ،وال ًدخاج عواص الكب٨ت بلى جضٍع

 1.مجغص م٣ضمت في حلؿت إلاضة ؾاٖت م٘ نض٤ً ًىضر له اإلاباصت ألاولُت الؾخسضام

وباؾخ٨ما٫ جُىع ج٨ىىلىحُا الكب٩اث الاجهالُت حؿخ٨مل ٖىانغ الاجها٫ الغ٢مي،     

اث مً زال٫ خُث هغبِ هظه ال كب٩اث بحن ؤَغاٝ الٗملُت الاجهالُت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

ألاحهؼة واإلاٗضاث والغوابِ الكب٨ُت، التي جخ٤ٟ وزهاثو الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت وجد٤٣ في 

خه بحن ؤَغاٝ ٖملُت الاجها٫ الغ٢مي. واؾتهضٝ هظا الخُىع  هٟـ الى٢ذ ؾٗت الاجها٫ وؾٖغ

اث ٖالُت ل ى٣ل الىبًاث بحن ؤَغاٝ ٖملُت الاجها٫، وج٣لُل بهٟت ٖامت الىنى٫ بلى ؾٖغ

اث ٖالُت مً الض٢ت في هٟـ الى٢ذ.  اإلاؿاٞاث للىنى٫ بلى مؿخٍى
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 الصحافت الالىتروهُت. -04

 .مفهىم الصحافت الالىتروهُت -4-1

المُحن بلى ْاهغة الصخاٞت الال٨تروهُت وج٣ضًم         ل٣ض جُغ١ الٗضًض مً الباخثحن وؤلٖا

ٟا ٠ واخض حٍٗغ ث مسخلٟت جسخل٠ بازخالٝ مجا٫ الازخهام، وخؿب ٖلمىا ال ًىحض حٍٗغ

٠ اإلاهمت ٖلى الىدى الخالي: لُه، ؾىظ٦غ بٌٗ الخٗاٍع  ًدٓى باإلحمإ، ٖو

حر اإلااصة الصخُٟت لل٣غاء ٖلى  -- - " جخمثل ال٨ٟغة ألاؾاؾُت في الصخُٟت الال٨تروهُت، في جٞى

ت ت الٟىٍع ، مؿخسضمت في طل٪ ج٣ىُاث خضًثت ْهغث ٧ىلُضة بخضي قب٩اث الخضمت الخجاٍع

    1لخ٨ىىلىحُا الاجها٫، َاعخت الٗضًض مً الخدضًاث باليؿبت للىؾاثل الخ٣لُضًت."

ت هابًت بالخُاة، جىحض ٞحها نٟدت الغؤي في مىاحهت الهٟداث  -   ٍغ "هي جسل٤ نٟدت جدٍغ

. ٞهي حكبه زِ صعصقت ٖبر التي جدىي عؾاثل ال٣غاء و هى ما ال ًىحض في الصخُٟت الُىمُت

اث، في  الاهترهِذ، ٦ما ؤنها جيكغ اإلاىا٢كاث الضاثغة خى٫ مىيٕى مٗحن ؤو الٗضًض مً اإلاىيٖى

ت بمدخىي الغؤي." ٠ جُغ١  2خحن ًخم عبِ اإلاىا٢كاث املخخلٟت واإلاخىٖى وسجل ؤن هظا الخٍٗغ

 بلى مسخل٠ حىاهب زهاثو الصخاٞت الال٨تروهُت بهٟت قمىلُت ومسخهغة.

ؤلاهترهذ وقب٩اث اإلاٗلىماث  -" هٕى مً الاجها٫ بحن البكغ ًخم ٖبر الًٟاء ؤلال٨ترووي  -

ت، مًاٞا  -والاجهاالث ألازغي  حؿخسضم ُٞه ٞىىها وآلُاث ومهاعاث الٗمل في الصخاٞت اإلاُبٖى

بلحها مهاعاث وآلُاث ج٣ىُاث اإلاٗلىماث، التي جىاؾب اؾخسضام الًٟاء ؤلال٨ترووي ٧ىؾُِ ؤو 

اث املخخلٟت مً  جها٫، بما في طل٪ اؾخسضام الىو والهىث والهىعةوؾُلت الا واإلاؿخٍى

حر آلاهُت ومٗالجتها وجدلُلها ووكغها ٖلى  الخٟاٖل م٘ اإلاخل٣ي، الؾخ٣هاء ألاهباء آلاهُت ٚو

ت". ٠ مهم للٛاًت خُث ٌكحر بلى   3الجماهحر ٖبر الًٟاء ؤلال٨ترووي بؿٖغ ٌٗخبر هظا الخٍٗغ

٠ ألازغي ٧الىؾاثِ اإلاخٗضصة والخٟاٖلُت.ٖىانغ جٟخ٣ض في ال  خٗاٍع

                                           
 . 182، ص مرجع سبق ذكرهحسني شفيق،  -1
 .26، صسبق ذكرهمرجع درويش اللبان،  -2

  …يف ادلؤدتر الرابع للصحفيني االلكرتونية الصحافة مجال غيطاس، 3-
 Source: http://www.geocities.com/askress2009 (accessed 11/04/2008) 



  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
57 

" همىطج حضًض في الٗمل الصخٟي، ٌؿخٛل ٧اٞت ممحزاث وج٣ىُاث الاهترهذ، ًجٗل مً الخبر  -

الصخٟي مىحها هدى الجمهىع، وما يهم الجمهىع، وجهُٟت ألازباع، بدُث ًدهل ال٣اعت ٖلى 

ت وؤلٖا الهُت. ؤَل٤ ٖلى هظا الىمىطج اؾم ما يهمه صون الالخٟاث بلى الاهخماماث الخجاٍع

ت  Interactive ؤو الصخاٞت الخٟاٖلُت  Distributed journalismeالصخاٞت اإلاىٖػ

journalisme.1  ٠ ؤن الصخاٞت الال٨تروهُت صخاٞت جٟاٖلُت بالضعحت ألاولى. بحن لىا هظا الخٍٗغ

 .٠  وهظا ما جخٛاضخى ٖىه ال٨ثحر مً الخٗاٍع

ٕى بٖالمي لىؾُلت بٖالمُت جخد٤٣ ب٨ٟغة اليكغ الال٨ترووي، الظي "الصخاٞت الال٨تروهُت ه -

بضوعه ًخجؿض مً زال٫ الاهترهذ، ٦كب٨ت مٗلىماجُت وؤصاة ومهضع للمٗلىمت. وؤنبذ ؾهال 

٠ هى  2جُىعه زم جضاوله بؿبب ٨ٞغة ٖملُت اليكغ اإلا٨خيي". ؤهم ما ًلٟذ الاهدباه في هظا الخٍٗغ

ت، وهظا ؤمغ ٚحر مخ٤ٟ ٖلُه في الى٢ذ ؤن ناخبه ٌٗخبر الاهترهذ ٧ىؾُل ت بٖالمُت حماهحًر

 الخايغ.

ومما ؾب٤ وؿخيخج ؤن ٧ل باخث ٖٝغ الصخاٞت الال٨تروهُت خؿب زهاثهها ؤو       

لى هظا ٞهي الصخ٠ التي ًخم بنضاعها  ٠ جخٗضص بخٗضص ال٨خاب، ٖو ُٟتها، وج٩اص الخٗاٍع ْو

٠ بمثابت وسخ ؤو بنضاعاث بل٨تروهُت ووكغها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ. ؾىاء ٧اهذ هظه الصخ

اتها ؤو ٦جغاثض ومجالث بل٨تروهُت لِؿذ لها بنضاعاث  لصخ٠ وع٢ُت، ؤو مىحؼ ألهم مدخٍى

ت ٖلى الىع١. ول٨جها صخ٠ ال٨تروهُت جخسظ ٖضة ؤهىإ وؤق٩ا٫.  مُبٖى

 

 

 وشأة الصحافت الالىتروهُت - ب

خُت لخعىس الصحافت الالىتروهُت -  .خلفُت جاٍس

                                           
 .47، صسبق ذكرهمرجع حسني شفيق، اإلعالم االلكرتوين،  - 1
ذكرة لنيل شهادة ادلاجستري قسم علوم اإلعالم ، مالصحافة االلكرتونية يف اجلزائر، بني حتدي الواقع و التطلع حنو املستقبلميينو بلعاليا،  - 2

 .162، ص 2006اجلزائر،  جامعة ،واإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية
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هىع ًغي بٗ        ٌ الباخثحن ؤن والصة الصخاٞت الال٨تروهُت ٧ان م٘ بضاًت الؿبُٗيُاث،  ْو

  and Independent، ٦ثمغة حٗاون بحن: ماؾؿتي: 1976" ٖام  1زضمت " الخلخ٨ؿذ

Broadcasting BBC 

  Prestelألا٦ثر جٟاٖلُت م٘ هٓام  2والصة زضمت الُٟضًىج٨ؿذ 1979ول٣ض قهض ٖام  

ُاهُت. وبىاءا ٖلى الىجاح الظي ؤخغػجه    British Telecom Authorityٖلى ًض ماؾؿت  البًر

حر زضمت الىهىم الخٟاٖلُت للمؿخُٟضًً، صزلذ بٌٗ  اإلااؾؿاث اإلاظ٧ىعة في جٞى

٨ُت مىخه٠ الثماهُيُاث ٖلى هظا الخِ.  وبظل٪ بضؤ الٗمل ٖلى  اإلااؾؿاث الصخُٟت ألامٍغ

حر الىهىم الصخُٟت بك٩ل ال٨ترووي بلى اإلاؿخ   .3الاجها٫ الٟىعي اإلاباقغُٟضًً ٖبر جٞى

 200بال ؤن هاجه املخاوالث لم جل٤ الىجاح اإلاُلىب، وج٨بضث زؿاثغ مالُت ٢ضعث خُجها ب                 

غح٘ املخخهىن  ٘ هاجه اإلااؾؿاث الصخُٟت، ٍو ٩ي. لظل٪ جى٢ٟذ مكاَع ملُىن صوالع ؤمٍغ

٣ت للصخُٟت الال٨تروهُت، بلى ٖض غ ج٣ىُاث مخُىعة بما ُٞه ال٨ٟاًت  البضاًت ٚحر اإلاٞى م جٞى

اصة ٖلى ه٣و الاهخمام بهظا الىٕى  لدؿمذ بىنى٫ ٚحر م٩ل٠ وؾهل بلى املخخىي الال٨ترووي، ٍػ

المُت مً ٢بل اإلاٗلىحن و اإلاؿخُٟضًً ٖلى خض ؾىاء. ل٨ً م٘ بضاًت  مً الخضماث ؤلٖا

إلاؿخُٟضًً بلى الخضماث الدؿُٗيُاث جُىعث ج٣ىُاث اليكغ الال٨ترووي، بياٞت بلى خاحت ا

ىن، ؤما هجاح  الال٨تروهُت. ول٣ض اعجبِ هجاح زضمت الخلخ٨ؿذ باٖخماصها ٖلى حهاػ الخلٍٟؼ

غ حهاػ الخاؾب آلالي وجُىعه .  الصخُٟت الال٨تروهُت في اهُال٢تها الثاهُت ٞمغجبِ بخٞى

ضًت ؤو٫ صخُٟت جيكغ بال٩امل         ٖلى ؤلاهترهذ،  وحٗخبر صخُٟت "هُلؼهبٙر بحبالص"  الؿٍى

٨ُت ؾىت  والتي ٢امذ بةٖضاص وكغة ٌٗاص  1994وجلتها صخُٟت "الىاقىًُ بىؾذ" ألامٍغ

                                           
نقال للنص إىل ادلشاىدين يف اجتاه واحد، وذلك عرب إشارة تلفزيونية خلطوط ادلسح غري ادلستخدمة، وتقوم آلة خاصة موجودة  التلتكست" يعد  - 1

يون بفك شفرة البياانت، لتظهر ىذه البياانت يف شكل صفحات من النص يستطيع ادلشاىد أن يتخري من بينها ما يشاء. " بن رمضان جبهاز التلفز 
 .2007زكرايء : زلاضرات يف مادة الشبكات، السنة الرابعة أرشيف وتوثيق، جامعة التكوين ادلتواصل ادلدية. 

عويدات للنشر والطباعة، ، وسائط اإلعالم اجلديدةأو التلفزيوين، انظر فرنسيس ابل، جريار اميريي:  الفيديو تكس، اإلرسال ادلعلومايت ادلرئي -2
 . 07، ص2001، لبنان، 01ط
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستري، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية اهلوية الثقافية العربية من خالل الصحف االلكرتونيةسعد ولد جاب هللا،  -3

 .2006اجلزائر،  جامعة ،واإلعالم السياسيةالعلوم 
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سُت و بٖالهاث. و  ا في ٧ل مغة جخٛحر ٞحها ألاخضار، م٘ وحىص مغاح٘ وزاث٣ُت و جاٍع جدضًثها ٞىٍع

  ٢1ض ؤَل٤ ٖلى هظا الىٕى مً اليكغ في بضاًخه ألاولى مهُلر الخبر الغ٢مي.

الخالي، و٢بل نهاًت الدؿُٗيُاث، ٧اهذ هىا٥ ٖكغاث الصخ٠ في الٗالم وزهىنا ال٨بري وب    

مجها ٢ض سخغث بم٩اهُاث مٗخبرة لخيصخئ مىا٢٘ ٖلى قب٨ت الاهترهذ هٓغا ل٣لت الخ٩لٟت 

٘ والاهدكاع، لخخجاوػ الخ٣ُُضاث اإلاالُت  والؿهىلت، عامُت بظل٪ اإلاؿعى بلى جىؾُ٘ آٞا١ الخىَػ

 انت ٢ُىص الغ٢ابت.  والى٣ل وبهٟت ز

ان ما ا٦دك٠ مؿحرو هاجه الصخ٠ ؤن اليسخت الال٨تروهُت اإلاكابهت       بال ؤهه ؾٖغ

للُبٗت الىع٢ُت لم حٗض جليي اخخُاحاث ال٣غاء، بط ؤن اإلاؿخسضم ًبدث ًٖ الجضًض بُٗضا ًٖ 

ها الُبٗت الىع٢ُت ٖلى ؤلاهترهذ. وه٨ظا، بضؤث الصخ٠ بةوكاء بصاعاث جدغي زانت بمىا٢ٗ

ضة مىٟهلت ًٖ اليسخت الىع٢ُت.        غ حٍغ  الال٨تروهُت جخىلى جدٍغ

ت، ٦ما ؤن ألاهمُت  وبالخالي، ؤنبدذ   الصخ٠ الال٨تروهُت مىاٞؿت للصخ٠ اإلاُبٖى

اإلاتزاًضة للصخاٞت الال٨تروهُت ؤصي بلى ْهىع اججاه آزغ مً هظه الصخ٠ ًخمثل في ْهىع 

ت ال٨تروهُت،  جخسظ مٓهغ  صخُٟت مخ٩املت مً خُث اإلاًمىن واإلاؿمى. ول٨ً مىا٢٘ بزباٍع

جسً٘ للىمِ الال٨ترووي وهي صخ٠ ال٨تروهُت مدًت ال ٖال٢ت لها بإي صخُٟت وع٢ُت، بط 

شج٘ بًٗها ٖلى الخىى في  وكإث في بِئت الاهترهذ وخ٣٣ذ هجاخا ٦بحرا، ختى ؤن هجاخها

 2هجغة اإلاٗا٦ؿت ".ٖالم اليكغ الخ٣لُضي الىعقي، وهظا ما ؤنبذ ٌٗٝغ بٗباعة " ال

 

 وشأة الصحافت الالىتروهُت -            

ش الض٤ُ٢ الهُال١ ؤو٫ صخُٟت ال٨تروهُت مً       ججضع اإلاالخٓت في اإلاؿتهل بلى ؤن الخاٍع

ض مً  لُه، وم٘ اججاه اإلاٍؼ خُث متى وؤًً ٚحر مخ٤ٟ ٖلُه خُث جدباًً الغواًاث بهظا الكإن. ٖو

الم ؤن جلخٟذ بلى الىاؽ هدى ؤلاهترهذ، ٦مىعص ومه ضع للمٗلىماث ٧ان مً الُبُعي لىؾاثل ؤلٖا

 ٞغنت الاؾدثماع هظه.

                                           
 .106،  ص بق ذكرهمرجع سسعد ولد جاب هللا،   - 1
 .107نفس ادلرجع، ص -2
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٩ي"      ض" وبدؿب عؤي الباخث ألامٍغ ش الصخاٞت ماسن دًٍى في صعاؾت له خى٫ جاٍع

ؤلال٨تروهُت، ٞةن ؤو٫ صخُٟت في الىالًاث اإلاخدضة صقيذ وسخت بل٨تروهُت لها ٖلى ؤلاهترهذ 

بُىن ٧اهذ " . وجىالى بٗض طل٪ ْهىع شُياغى اون الًً"م٘ وسختها " 1992ام " ٖشُياغى جٍش

ىهُت ؤو  ت والصخُٟت ٖلى ؤلاهترهذ، ؾىاء الخابٗت للصخ٠ وال٣ىىاث الخلٍُٟؼ اإلاىا٢٘ ؤلازباٍع

ت اإلاؿخ٣لت التي حٗض ٢ىاة صخُٟت بل٨تروهُت مؿخ٣لت في خض طاتها.   1اإلاىا٢٘ ؤلازباٍع

ل الل       بان" ؤن الصخاٞت الال٨تروهُت ٢ض بضؤث جلٟذ ألاهٓاع بلحها في هظا الؿُا١، ًغي "صعَو

، ٖىضما ٖغيذ و٧االث ألاهباء الٗاإلاُت نىعة البُت 1991في ؤ٣ٖاب خغب الخلُج ألاولى ٖام 

ت و هي حكٝغ ٖلى اإلاىث بٗض ؤن ٚغ٢ذ في مُاه الخلُج اإلالىزت بالىِٟ. و٢ض حٗا٠َ  البًر

لهىعة اإلاازغة، وؤصان ما خضر مً اٖخضاء ناعر ٖلى ال٨ثحرون في مسخل٠ بالص الٗالم م٘ هظه ا

ما٫ الخغبُت التي ججاوػث ٧ل الخضوص  ث قضًض إلاُاه الخلُج بؿبب ألٖا البِئت و الُبُٗت، و جلٍى

ت. ُت واإلاكغٖو  2الكٖغ

مً حهت ؤزغي، ٌكحر البٌٗ ؤن الصخاٞت الال٨تروهُت قهضث اػصهاعا ٦بحرا بٗض       

٩ا، بط  الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر، الظي اؾخٟا١ الٗالم ُٞه ٖلى و٢٘ خضر مهى٫ في ؤمٍغ

ت الال٨تروهُت ؤن جى٣ل بال٩لمت والهىث  اؾخُاٖذ الصخ٠ الال٨تروهُت واإلاىا٢٘ ؤلازباٍع

خي بض٢ت و٦ٟاءة هاصعة، بِىما حٗثرث بٌٗ الصخ٠ والًٟاثُاث  والهىعة طل٪ الخضر الخاٍع

 3الخ٣لُضًت وؤزبدذ ٞكلها في جل٪ اإلاهمت .

غ في مجا٫ اؾخسضاماث الاهترهِذ، بضؤث        ٤ آزغ ؤهه م٘ ٖملُاث الخٍُى بِىما ًغي ٍٞغ

ىن اإلاكهىعة مثل غة جسهو مىا٢٘ مؿخ٣لت  C.N.Nو   B.B.Cقب٩اث ؤلاطاٖت والخلٍٟؼ والجٍؼ

ض ؤن ًخهٟدها. ؤًًا، بضؤث الصخ٠  لها لخدمل  ما ًهلها مً بُاهاث وؤزباع ل٩ل مً ًٍغ

لى قاقاث قب٨ت اإلاٗلىماث مً زال٫ اإلاىا٢٘ التي ؤٖضتها لظل٪، الهامت هي ألازغي جٓهغ ٖ

والتي ال٢ذ ب٢باال ٦بحرا مً حاهب عواص الاهترهِذ الظًً و حضوا ٞحها يالتهم اإلايكىصة واؾخٛىىا 

                                           
 بق ذكرهمرجع س مجال غيطاس، -1
 .24ص  بق ذكرهمرجع سدرويش اللبان،   -2
 49ص ،بق ذكرهمرجع سحسني شفيق، اإلعالم االلكرتوين،  -3
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ًال ًٖ طل٪، بضؤث الصخ٠ الال٨تروهُت البدخت ؤو  بها ًٖ الصخ٠ الىع٢ُت اإلاإزىعة. ٞو

 ىاء في الضو٫ ألاحىبُت ؤو في البالص الٗغبُت.الخالهت جٓهغ بلى خحز الىحىص، ؾ

وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الصخ٠ الال٨تروهُت لم ج٨ً في البضاًت طاث ٖاثض ماصي ٦بحر       

الهاث  ت ؤو اهخمام ؤصخاب ؤلٖا ٌصج٘ ٖلى الاؾخمغاع ؤو الاؾخٟاصة مجها. وطل٪ عاح٘ لٗضم مٗٞغ

ضم ز٣تهم ٞحها ٧ىؾُِ بٖالمي مازغ. ٚحر ؤ ن م٘ جؼاًض اؾخسضاماث الاهترهِذ و٦ثرة عواص بها، ٖو

الن ٖبر الاهترهِذ، وبضؤث الصخ٠  مىا٢٘ الصخ٠ الال٨تروهُت جيبه اإلاٗلىىن ألهمُت ؤلٖا

 1الال٨تروهُت جد٤٣ ٖاثضا ماصًا ًخى٢٘ جؼاًضه في اإلاؿخ٣بل بك٩ل ٦بحر حضا.

اث مىا٢٘ جدخىي ٖلى م٣ ول٣ض ٧اهذ بضاًت الصخاٞت ؤلال٨تروهُت "مجغص     االث ومىيٖى

 اهُل٣ذ مً
ً
مىخضًاث الخىاع، التي جخمحز بؿهىلت  وؤ٩ٞاع وؤَغوخاث وعئي بؿُُت. وجدضًضا

بخدمُل هظه البرامج املجاهُت في الٛالب  جدمُل بغامجها وبؿاَت جغ٦ُبها، بط ٨ًٟي ؤن ج٣ىم

ٗها إلاى٢ٗ٪ في ؤ٢ل مً ؾاٖت، لُبضؤ بٗضها احخظاب  اإلاى٢٘ بإزغه في الٗمل املخضص له وفي وٞع

 2ٖضص ٦بحر مً الؼواع".

 

 .عىامل ظهىس الصحافت الالىتروهُت وأظبابه -ص

ًغي بٌٗ الباخثحن ؤن هىا٥ زالزت ٖىامل ؾاهمذ في ْهىع و جُىع الصخاٞت الال٨تروهُت،     

 هي:

ً و مٗالجت اإلاُُٗاث. - الم آلالي لُا٢اث ال٨مبُىجغ ٖلى جسٍؼ  الاعجٟإ اإلاضهل في ٢ضعاث ؤلٖا

في مجا٫ جغ٢ُم اإلاُُٗاث ٩ٞل مٗلىمت مكٟغة في ق٩ل ع٢مي، مما مىدها لٛت ٖاإلاُت،  الخ٣ضم -

خُث ًم٨ً ه٣ل و جباص٫ اإلاُُٗاث ع٢مُت مً ه٣ُت بلى ؤزغي مً الٗالم بضون الىٓغ بلى اللٛت 

  3ألانلُت التي ٦خبذ بها.

                                           
 .83-82، ص2005 اإلسكندرية، شركاه، و جالل حزي ادلعارف، منشتة احلقوق، كلية ،القانون و عالماإل حرية احللو، راغب ماجد - 1
 .6/6006/  7ورشة عمل ،دور الصحافة االلكرتونية يف قضااي اإلصالح وحقوق النساء دمحم العابد، - 2

 Source:http://www nabanews.net/news/3634 (accessed 22-07-2008)        
 .94، صسبق ذكرهمرجع  لعقاب، دمحم - 3
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بؿهىلت، بض٫  جُىع ج٣ىُت يِٛ اإلاٗلىماث و بػالت يُٛها والتي جم٨ً مً بعؾا٫ اإلاٗلىماث - 

 1جسهُو مؿاخاث ٦بحرة حٗغ٢ل مً ٖملُت بعؾاله.

إل ٖلى ألازباع و اإلاٗلىماث في اإلاىا٢٘  - ْهىع ال٣اعت الغ٢مي الظي ؤنبذ ًًٟل الَا

غها ٖلى ٦م هاثل  الال٨تروهُت، إلاا جخمخ٘ به مً زهاثو ٞىُت ٧إن ًخم جدضًثها باؾخمغاع، و جٞى

 2ٟاٖلُت مسخلٟت.مً اإلاٗلىماث و ًخم ا٢خىائها بُغ١ ج

مىاحهت الصخ٠ اإلا٨خىبت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي نٗىبت ٦بحرة، بؿبب ٚالء ماصة الىع١ و  -

ىن و الاهترهذ. الهُت التي ًٞلذ الخلٍٟؼ  3الُباٖت و ٢لت اإلااصة ؤلٖا

 

 الفشق بين الصحافت الالىتروهُت والصحافت الىسكُت: - 

ل اللبان" لٗض     ة صعاؾاث ٖغبُت وؤحىبُت خى٫ صعاؾت ه٣اٍ مً زال٫ مغاحٗت الباخث "صعَو

ت زال٫ اإلاغخلت  ، 2000بلى  1998الازخالٝ بحن الصخاٞت ؤلال٨تروهُت والصخاٞت اإلاُبٖى

حن. جىنل الباخث بلى ببغاػ بٌٗ  بهضٝ الى٢ٝى ٖىض ؤوحه الدكابه والازخالٝ بحن الىٖى

ا وما ًيكغ  ال٨تروهُا، وؤن ٦الهما بما مٓاهغ الازخالٞاث الٗم٣ُت واإلاهمت بحن ما ًيكغ مُبٖى

ٌٗخمض ٖلى آلازغ بهٟت ٚحر مباقغة ؤو مباقغة. ٖلى ؾبُل اإلاثا٫، ج٣ىم الٗضًض مً مىا٢٘ 

ت، التي جدهل ٖلحها مً الىؾاثل الخ٣لُضًت ؤو  ض مً اإلاىاص ؤلازباٍع حغاثض الىاب بةياٞت مٍؼ

ت زانت ووكغها ال٨تروهُا.  ج٣ىم بسل٤ ٢هو زبًر

هٟـ الضعاؾاث التي صعؾها ال٩اجب، جىنلىا بلى بٌٗ الاؾخيخاحاث  ومً زال٫ الىٓغ في    

 4الخانت باالزخالٞاث طاث الهلت بضعاؾدىا، وهي ٖلى الىدى الخالي:

ت: ٞالصخاٞت ؤلال٨تروهُت حٗمل  - الازخالٝ بحن اإلاًمىن ؤلازباعي لالهترهِذ وألازباع اإلاُبٖى

، وهظا ب حر ٖضة زضماث بل٨تروهُت ؤو ما ٌؿمى ٖلى عؾم نىعة لها مسالٟت لإلهخاج اإلاُبٕى خٞى

غاُٞت، و ٖىانغ الغؾىم البُاهُت و الهىث و الُٟضًى  بالخلُٟاث اإلاٗلىماجُت و الهىع الٟىجٚى

                                           
 .مرجع سبق ذكرهدمحم العابد،  - 1
 .98ص ،مرجع سبق ذكرهدمحم لعقاب،  - 2
 .98نفس ادلرجع، ص  - 3
 .مرجع سبق ذكرهدمحم العابد،  - 4
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وونالث ألاعق٠ُ. باإلياٞت بلى ؤهم محزة جخمحز بها الصخاٞت ؤلال٨تروهُت هي الخٟاٖلُت، 

ض ؤلال٨ترووي و اإلااجمغاث  ؤلال٨تروهُت و هضواث الى٣اف.  وجخمثل هظه ألازحرة في البًر

ت ٚحر مىحىصة في      وهظا ما ًجٗل الصخاٞت ؤلال٨تروهُت جدخىي ٖلى ٖضة مًامحن بزباٍع

ت، وهظا ُٞما  ت م٘ اخخىائها ٖلى نىع ؤ٢ل مما هجضه في الصخاٞت اإلاُبٖى هٓحرتها اإلاُبٖى

 ًخٗل٤ باألزباع ؤؾاؾا. 

اث و بٖاصة نُاٚت الخضماث الصخُٟت: ج٣خهغ هظه ألازحرة ٖلى ج - لخُو بٌٗ اإلاىيٖى

٤ ما ًىاؾب حمهىع  جها، التي جمخاػ بالبؿاَت و الازخهاع و الىيىح في املخخىي. ٞو ٖىاٍو

ت مً خُث اإلاؿخىي الث٣افي و الخىاحض  ا ما ًٖ حمهىع الصخاٞت اإلاُبٖى ؤلاهترهذ املخخل٠ هٖى

ت مسخل٠ ًٖ  اليسخت الال٨تروهُت، الجٛغافي.  ٦ما ؤن الك٩ل ؤلازغاجي لليسخت اإلاُبٖى

 ٧اؾخسضام ألالىان مثال.

ل الخ٣لُضًت  الٗاثضاث: بن - ضة الال٨تروهُت ال حؿخُٟض بال٣ضع ال٩افي مً مهاصع الخمٍى الجٍغ

غ نٟداث  ٘. هظا بطا اؾخثىِىا الجغاثض الال٨تروهُت التي جٞى ٧اإلقهاع والاقترا٧اث والخىَػ

غها، ٦خل٪ التي تهخم بال٣ٗاع ؤو اإلاىاص مخسههت جدٓى باه٣غاثُت ٦بحرة هٓغا للخضماث ال تي جٞى

 الهُضالهُت ؤو ألاؾٟاع، الخ.

٢غاءة الصخ٠ الىع٢ُت: ًم٨ً ال٣ى٫ ٖجها ؤنها مدغعة مً ال٣ُض اإلا٩اوي، ول٨ً ختى الصخاٞت  -

الال٨تروهُت ؤنبدذ ال حٗاوي مً هظا ال٣ُض هٓغا للخُىع الخ٨ىىلىجي واهدكاع اإلاؿخدضزاث 

ض به اؾخ٣با٫ الاهترهذ مثال ٖلى حهاػ الهاج٠ الى٣ا٫ وإم٩اهُت الخهى٫ الخ٨ىىلىحُت. وه٣ه

 1ٖلى ألازباع الال٨تروهُت ٧إخىا٫ ال٣ُـ مثال. 

مهاصع ألازباع: جبحن لىا ؤن مهاصع ؤزباع الاهترهذ جدٓى باه٣غاثُت ؤٖلى مىمهاصع ألازباع  -

ت.  2اإلاُبٖى

                                           
 .55-54، ص مرجع سبق ذكرهحسني شفيق، اإلعالم االلكرتوين،  -1 
ابدلقروئية ويؤثر آخرون ترمجتها ابإلنقرائية، ولكل سنده، ولقد أثران استخدام ىذه الرتمجة   readabilityيرتجم بعض الكتاب العرب ىذه الكلمة  - 2

ا ىو ما قدمو "ديل لكوهنا أقدم وأكثر شيوعا وحنسبها أدق لغة . وللمقروئية تعريفات كثرية ال زلل لتفصيل القول فيها ىنا، إال أن التعريف األكثر دقة ذل
عريف "إن ادلقرونية ىي احملصلة النهائية لعدد من العناصر اليت تشتمل عليها مادة مطبوعة مبا يف ذلك أشكال التفاعل بني ىذه وشال"  ومؤدي ىذا الت
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لُه، وؿخيخج ؤن الصخ٠ الال٨تروهُت جمثل جدض      ًا للصخ٠ الىع٢ُت، و هظا ما حٗل هظه ٖو

ألازحرة حؿعى لخإ٦ُض جىاحضها ٖلى قب٨ت الاهترهِذ. ٞمجها مً ٌؿخمغ و مجها مً ًخى٠٢ ًٖ 

ؤلانضاع بؿبب الغبدُت هٓغا إلحجام اإلاؿخسضمحن ًٖ الضٞ٘ هٓحر مُالٗتهم ليسخ الصخ٠ 

ت ٖبر الكب٨ت.  وهظا ما حٗل الخضماث الصخُٟت ؤًًا حٗمل ٖلى وي٘ عؾ ىم مضٖٞى

ض مً اإلاؿخسضمحن.  لالقترا٥ ٖبر قب٨ت الاهترهِذ لجظب مٍؼ

ت الال٨تروهُت الٗاإلاُت والتي ؤنبدذ        ٣ٞض ٞىجئ الجمُ٘ بخٟى١ بٌٗ اإلاىا٢٘  ؤلازباٍع

ت في الٓغٝو الجاصة والخغحت، وؤنبذ مً الُبُعي ؤن ًلجإ بلحها الٟغص الٗاصي  ٦مغحُٗت بزباٍع

حرها، ٦مغحُٗت مىزى٢ت وطاث مهضا٢ُت بٗض ؤن ٧اهذ متهمت واإلاهخم ؤو املخخو في ال ؿُاؾت ٚو

 1بالخىاَا والخضلِـ.

 

 خصائص الصحافت الالىتروهُت.  -د

ت ال٩املت      التي ًخمخ٘ بها ال٣اعت  ٨ًٟي ؤن الصخاٞت ؤلال٨تروهُت جخمخ٘ في الٛالب، بالخٍغ

في الٗاصة ٢ض جم حٗضًل م٣االتها وال٩اجب ٖلى ؤلاهترهذ ٖلى زالٝ الصخاٞت الىع٢ُت التي ج٩ىن 

غ ختى جالثم الؿُاؾت ت للصخُٟت، باإلياٞت بلى  مً ٢بل الىاقغ ؤو عثِـ الخدٍغ ٍغ الخدٍغ

ت مً اإلامحزاث التي ًم٨ً جلخُهها ٧الخالي  2:مجمٖى

ٖلى الضزى٫ في مٗالجت بٖالمُت بهٟت وكُت مً الخٟاٖلُت: و هي مضي ٢ضعة الصخو -1

المُت ؤو اإلاٗلىحن زال٫ الخٟاٖل م٘ الغؾاثل وحٗجي ؤًًا الاجها٫ في اججاهحن بحن اإلاهضع  3.ؤلٖا

٦ما  4واإلاخل٣ي ؤو بهٟت ؤوؾ٘ الاجها٫ اإلاخٗضص الاججاهاث بحن ؤي ٖضص مً اإلاهاصع واإلاخل٣حن.

                                                                                                                                    
 عن ميلهم حتوىاالعناصر و اليت تؤدي إىل جناح عدد من القراء يف االتصال هبا ، ويقاس ىذا مبدى فهم القراء ىذه ادلادة ومدى سرعتهم يف قراءهتا فضال 

 .59-58، ص 2004، دار الفكر العريب، القاىرة، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانيةانظر، رشدي أمحد طعيمة،  
 مرجع سبق ذكره.حسني شفيق،  -1
 .83، صمرجع سبق ذكرهحسني شفيق،  -2
 .28ص  ،مرجع سبق ذكرهخالد زعموم، السعيد بومعيزة،  - 3

 .28، صنفس ادلرجع - 4
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ضة الىع٢ُت التي  ؤنها حٗٝغ ؤًًا ٖلى ؤنها: بم٩اهُت الخىانل والخٟاٖل بحن اإلاؿخٗمل والجٍغ

 1ج٣ضم بٖالما.

الجها٫ ٖبر الخاؾباث ٣ًضم ؤق٩اال مخٗضصة مً الخٟاٖلُت، مثل البدث ًٖ اإلاًامحن ٞا   

ت  الم اإلاُبٖى الهُت، وباإلا٣اعهت بىؾاثل ؤلٖا وإجاخت عص الٟٗل ؤو عح٘ الهضي للمىا٢٘ ؤلٖا

وؤلاطاٖت، ٞان مؿخسضمي الاهترهذ ٌؿهل ٖلحهم الاجها٫ بال٣اثمحن باالجها٫ مً زال٫ ٢ىاثم 

ض الال٨ترو  ً واملخغححن.البًر  وي طاث الىنالث الٟاث٣ت للمدغٍع

ب ؤؾالُب    ت الال٨تروهُت بخجٍغ ض الال٨ترووي، ج٣ىم اإلاىا٢٘ ؤلازباٍع والُىم، وباإلياٞت للبًر

ٝغ الخىاع الخي،  مسخلٟت ل٣ىىاث عص الٟٗل، مثل:الخُاباث الال٨تروهُت بلى املخغع، ٚو

ت، وهضواث الى٣اف، وألاؾئلت اإلا   2ىحهت بلى الخبراء.واللىخاث ؤلازباٍع

الجاطبُت الىاججت ًٖ الخٗامل م٘ ؤ٦ثر مً ؾاخت، بط ًخم٨ً اإلاخهٟذ لها مً ٢غاءة ألاخضار  -2

 و مكاهضتها و الاؾخمإ بلحها في آن واخض.

ا بُٟلم الُٟضًى مٗؼػ بهىع خُت، مما ًضٖم  -3 ت في جل٣ي الخبر الٗاحل في و٢خه مكٟٖى الؿٖغ

مً الاهخٓاع بلى الُىم اإلاىالي ل٣غاءة الٗضص الجضًض مً الصخُٟت مهضا٢ُت الخبر و طل٪ بضال 

 الُىمُت.

 الخدغع مً م٣و الغ٢ُب الظي ٢ض ًمى٘ وكغ بٌٗ ألازباع ؤو الهىع في الصخ٠. -4

الا٢خهاص في الى٣ٟاث باالؾخٛىاء ًٖ ؤَىان الىع١ و مؿخلؼماث الُباٖت اإلاؿخسضمت في  -5

ًدخاج مً  صٞ٘ زمً الصخ٠ التي ًُل٘ ٖلحها. بِىما ال الصخاٞت الىع٢ُت. وإٖٟاء ال٣اعت مً

ت مً ب الخٗامل م٘ الصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ؾىي لجهاػ ٦مبُىجغ ومجمٖى البرامج التي ًخم  ًٚغ

 جغ٦ُبها إلاغة واخضة.

ت باألخباع الؿامت، ومً  -6 خماًت البِئت مً ال٨مُاث الهاثلت مً الصخ٠ اإلا٣غوءة اإلاُبٖى

 نىاٖتها. ضجُج مُابٗها و ًٞالث

                                           
 واالتصال، اإلعالم علوم قسم اإلعالم، و السياسية العلوم كلية ،آفاق و واقع اجلزائر، يف االلكرتونية الصحافة بروان، سم بلقا بوعجيمي، مجال - 1

 .13ص،  2005اجلزائر، جامعة
 .92، ص  مرجع سبق ذكره درويش اللبان، - 2
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إلبم٩اهُت  -7  ٖلى ٖضص مً الصخ٠ بضال مً الا٦خٟاء بالصخُٟت الىاخضة. ؤلَا

إلججاوػ خاحؼ اإلا٩ان و بم٩اهُت  -8 ٖلى الصخ٠ ألاحىبُت بهٝغ الىٓغ ًٖ بٗض م٩ان  ؤلَا

  نضوعها.

ت وؾهىلت جضاو٫ البُاهاث ٖلى ؤلاهترهذ بٟاع١ ٦بحر ًٖ الصخاٞت الىع٢ُت التي ًجب  -09 ؾٖغ

  .ج٣ىم باهخٓاعها ختى نباح الُىم الخالي ؤن

  خضور جٟاٖل مباقغ بحن ال٣اعت  - 10
ً
  .وال٩اجب، خُث ًم٨جهما ؤن ًلخ٣ُا في الخى واللخٓت مٗا

غ. مً زال٫  ؤجاخذ الصخاٞت -11 ؤلال٨تروهُت بم٩اهُت مكاع٦ت مباقغة لل٣اعت في ٖملُت الخدٍغ

غها ال٨ثحر مً الصخ٠ ؤلال٨ت الخٗل٣ُاث التي روهُت لل٣غاء، بدُث ًم٨ً للمكاع٥ ؤن ٨ًخب جٞى

٣ىم باليكغ لىٟؿه في حٗل٣ُه ٖلى ، ٍو   اللخٓت. هٟـ ؤي م٣ا٫ ؤو مىيٕى

 مً الخهى٫ ٖلى  الخ٩ال٠ُ اإلاالُت الطخمت -12
ً
بت في بنضاع صخُٟت وع٢ُت بضءا ٖىض الٚغ

 باإلحغاءاث
ً
تروهُت مسخل٠ ؤلال٨ الغؾمُت والخىُٓمُت. بِىما الىي٘ في الصخاٞت جغزُو مغوعا

 خُث ال
ً
  .ٌؿخلؼم ألامغ ؾىي مبالٜ مالُت ٢لُلت لخهضع الصخُٟت ؤلال٨تروهُت ب٩ل ؾهىلت جماما

مىخض لجمُ٘ الٗاملحن، بهما ًم٨ً بنضاع  ٖضم خاحت الصخ٠ ؤلال٨تروهُت بلى م٣غ -13

٤ ٖمل مخٟغ١ في ؤهداء  1الٗالم. الصخ٠ ؤلال٨تروهُت بٍٟغ

ى الخِ الصخٟي ٖلى اإلاٗاٌكت اإلاؿخمغة لألخضار واإلاخابٗت ٖل آلاهُت: ؤحبرث الصخاٞت-14 

 2آلاهُت إلاا ٌؿخجض مً مٗلىماث وؾهلذ ٖملُت الخضزل لخجضًض املخخىي.

مها ٖلى يغوعة      هظه اإلامحزاث و ٚحرها مثلذ بالٟٗل جدضًا للماؾؿاث الصخُٟت، وؤٚع

ٛت الٗهغ، و هظا بالٟٗل مىا٦بت هظا الخُىع الخ٨ىىلىجي و جدضًث مىخجاتها خؿب ما ًسضم ل

ما حٗل مٗٓم الصخ٠ جخىاحض ٖلى الكب٨ت بمسخل٠ ؤق٩الها، ؾىاء بك٩ل مسال٠ ًٖ 

ت. ت ؤو ٦هىعة ال٨تروهُت َب٤ ألانل ًٖ الهىعة اإلاُبٖى  اليسخت اإلاُبٖى

 

                                           
 .االلكترونية النسخة من 142 العذد متخصصة، أسبوعية الرقي العتيبي، بنذر -1

Source: http:/www. alhazmiah.wordpress.com/ (accessed 04-03-2008) . 
 .12، ص مرجع سبق ذكرهمجال بوعجيمي، بلقا سم بروان،  - 2
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 عُىب الصحافت الالىتروهُت. -

 ؤما ُٖىب الصخاٞت الال٨تروهُت ُٞم٨ً بًجاػ ؤهمها ُٞما ًلي:    

ٖضص عواص الصخاٞت الال٨تروهُت باإلا٣اعهت ب٣غاء الصخ٠ الخ٣لُضًت، و طل٪ هٓغا ٢لت  -1

م التزاًض اإلاؿخمغ في ٖضصهم.   الهدهاعها في بَاع مؿخسضمي الاهترهِذ و هم ٢لُلىن ٚع

اؾخلؼام خُاػة اإلاؿخُٟض لجهاػ ٦مبُىجغ مخهل بكب٨ت اإلاٗلىماث، م٘ ما ًخُلبه طل٪ مً  -2 

ع م٣اهي ؤلاهترهِذ بإؾٗاع مىاؾبت ٢ض ٢لل مً ؤهمُت الى٣ٟاث، ٦ٗاث٤ ه٣ٟاث، و بن ٧ان اهدكا

إلللىنى٫ بلى قب٨ت اإلاٗلىماث  ضه مً صخ٠ ؤو وكغاث .  وؤلَا  ٖلى ما هٍغ

 هضعة الصخُٟحن اإلاؼوصًً باإلاهاعاث و اإلاٗاٝع الالػمت إلاماعؾت مهام الصخاٞت الال٨تروهُت. -3  

ٗاث الخ - 4   1ىُٓمُت التي جد٨م الصخاٞت الال٨تروهُت.ٖضم وحىص ؤو ٦ٟاًت الدكَغ

 جمهىس الصحافت الالىتروهُت. -

في زُىة ح٨ٗـ مضي الاهخمام بالصخاٞت ؤلال٨تروهُت الىلُضة، ٢ام الصخٟي "ؤخمض             

ضة قباب مهغ ؤلال٨تروهُت، بخإؾِـ اجداص صولي للصخاٞت  غ حٍغ ٖبض الهاصي" عثِـ جدٍغ

اإلاىيٕى ٖلى  ٨تروهُت في ال٣اهغة. ول٣ض ؤْهغث اليكاَاث والىضواث التي ها٢كذ هظاؤلال

الؿاخت الٗغبُت زال٫ الٗامحن اإلاايحن مضي الاهخمام بمؿخ٣بل الصخاٞت في ْل الخُىع 

م مً ؤن ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الضو٫ الٗغبُت  اإلاظهل لكب٨ت ؤلاهترهذ، وطل٪ بالٚغ

% مً بحمالي ٖضص الؿ٩ان في الكغ١ ألاوؾِ، في 7.5خىالي  مىسٌٟ وؿبُا خُث ًهل بلي

٩ا الكمالُت بلي  % َب٣ا ألخضر 35.5، وؤوعوبا بلي  %67.4خحن ًهل في بٌٗ اإلاىا٤َ مثل ؤمٍغ

  2ؤلاخهاثُاث.

م مً ؤن ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الضو٫ الٗغبُت ٢ض ججاوػ             مالًحن ؤي   7هظا ٖلى الٚغ

% مً بحمالي ٖضص 1.3، بال ؤن طل٪ ال ًمثل ؾىي 2005ىن مؿخسضم ٖام ملُ 25ؤ٦ثر مً 

م اهدكاع آالٝ م٣اهي ؤلاهترهذ في اإلاضن  مؿخسضمي الكب٨ت الضولُت للمٗلىماث في الٗالم.  وٚع

                                           
 .84ص ،مرجع سبق ذكرهماجد راغب احللو،  -1

 …، ادلؤدتر العادلي للصحفمستقبل الصحافة التقليدية مقابل اإللكرتونيةأمحد عبد اذلادي،  2 -
Source: http://www.ijnet_article/newarticle.arg-trms-htm 33Ko (Consulté le: 04-03-2008) 
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الٗغبُت، واإلاترا٤ٞ م٘ الخًىع اإلاٗخبر للصخاٞت الٗغبُت ٖلى ؤلاهترهذ. بال ؤن طل٪ ال ًخمصخى م٘ 

 بإن ؤٖضاص الصخ٠ الٗغبُت الىع٢ُت ال الىمى اإلادؿإع للص
ً
، ٖلما

ً
خاٞت ؤلال٨تروهُت ٖاإلاُا

 م٘ ٖضص ؾ٩ان الضو٫ الٗغبُت.
ً
  1جدىاؾب ؤؾاؾا

خماص ٞحهاٖلى هخاثج     وفي صعاؾت للباخثحن "ٞاًؼ بً ٖبض هللا الكهغي" و "باعي ٢ىتر" جم الٖا

اؾت بٌٗ زهاثو ٢غاء اؾخجاباث ُٖىت مً ٢غاء الصخ٠ ؤلال٨تروهُت الٗغبُت. ط٦غث الضع 

ك٩ل الُلبت  الصخ٠ ؤلال٨تروهُت الٗغبُت مً خُث بنهم في الٛالب ط٧ىع وقباب، َو

ض ٖلى هه٠ الُٗىت ٣ًغون بإنهم  واإلاهاحغون الٗغب خى٫ الٗالم وؿبت ٦بحرة مجهم. وؤن ما ًٍؼ

ٗىص ؾبب عياهم وإ٢بالهم ٖلى ًخهٟدىن الصخ٠ الصخاٞت  ؤلال٨تروهُت بك٩ل ًىمي، َو

غة َىا٫ الُىم، وإم٩اهُت الىنى٫ بلحهاؤلال٨ت مباقغة وال جدخاج بلى صٞ٘  روهُت بلى ؤنها مخٞى

ً ؤي بلض مهما جباٖضث  عؾىم بياُٞت، ٦ما ؤنها جم٨جهم مً مخابٗت ألازباع مً ؤي م٩ان ٖو

 مً اإلابدىزحن ٢ض ؤقاعوا بلى
ً
م ؤن ٦ثحرا نٗىباث ٞىُت ٖىض جهٟذ بٌٗ مىا٢٘  مىا٢ٗهم. بٚغ

الصخ٠، بال ؤن وؿبت ٦بحرة  لبٌٗ ٨الث ٖضم الغيا ًٖ املخخىي الغؾميالصخ٠، ؤو مك

 مً الغيا ًٖ هظه الصخ٠.
ً
 2مً ال٣غاء ؤبضوا مؿخىي م٣ٗىال

ٞالصخاٞت اإلاىحىصة ٖلى ؤلاهترهذ جدىاٞـ ُٞما بُجها، مً ؤحل ج٣ضًم ٨ٞغ مخمحز         

ب ًجظب ؤ٦بر ٖضص مم٨ً مً ال٣غاء والباخثحن. وهظا الخىاٞـ الكٍغ ٠ الظي ٧ان لى٢ذ ٢ٍغ

 ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ، زانت في ْل حٗاْم ال٣ضعاث 
ً
 وإل٨تروهُا

ً
، ٢ض ؤنبذ الُىم وع٢ُا

ً
وع٢ُا

الا٢خهاصًت وجإؾِـ الٗضًض مً اإلااؾؿاث الصخاُٞت. وجؼاًض ٖضص ؤلانضاعاث بةم٩اهُاث 

والخدلُل ٖبر جٟى١ مثُالتها في الضو٫ الٗغبُت ألازغي. ٣ٞض اهخ٣لذ لخهبذ مىاٞؿت في الغؤي 

 اؾخ٣ُاب ؤهم ألا٢الم املخلُت والٗغبُت والٗاإلاُت.

 

 الصعىباث التي جىاجه الصحف الالىتروهُت. -ٌ

                                           
  2-Source:http://www.eggptiagreens.com/docs/general/index.php? (accessed 21-03-2008)     

 ...اجملهر حتت السعودية منتدايت ،العرب الناشرين أمام واضح غري اإللكرتونية الصحافة مستقبل ،احلميدان مشعل -2
Source:http://www.alriyadh.com/2005/01/22/img/221061.jpg accessed( 17-02-2008) 
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بٗض ما جُغ٢ىا بلى الصخاٞت الال٨تروهُت ٧ىؾُلت اٖالمُت حضًضة، لها مً اإلاىانٟاث       

ً ؤحل ونى٫ عؾالت ٦ما عؤًىا ما ًاهلها لخ٩ىن وؾُلت، مثلما لها مً بم٩اهُاث وإَاعاث حٗمل م

بٖالمُت في مؿخىي جُلٗاث حمهىعها، وهظا لِـ بُٗضا بُبُٗت الخا٫ ًٖ ما ؾخجضه مً 

اث، والتي ًهىٟها بٌٗ ال٨خاب ٖلى الىدى الخالي:   نٗىباث ٖلى مسخل٠ اإلاؿخٍى

ا زانت في الضو٫ الىامُت،  -1 اإلا٣غوثُت ٞهي ال جؼا٫ نٗبت وؿبُا، ٞال٨مبُىجغ لم ٌٗض حماهحًر

 جسل٤ الصخ٠ الال٨تروهُت ٖاصاث حضًضة ٖىض ال٣اعت مثل ال٣غاءة ٖلى الكاقت . و ؾٝى

ُت ال٣اهىهُت التي حٗاوي مجها الصخاٞت الال٨تروهُت، مثلها مثل مٗٓم الخضماث   -1 ٢لت الكٖغ

الال٨تروهُت ٧الى٣ىص الال٨تروهُت و الخى٢ُ٘ الال٨ترووي، و مً اإلاىخٓغ ؤن ًخىنل الؿاؾت 

 1اهىهُىن بلى بًجاص خلى٫ لها.الخ٨ىىلىحُىن و ال٣

ٟها. حٗاوي ال٨ثحر مً الصخ٠ -2 لها وحؿضًض مهاٍع  ؤلال٨تروهُت نٗىباث ماصًت جخٗل٤ بخمٍى

الم ُٚاب الخسُُِ -4 ت اإلاخٗل٣ت بمؿخ٣بل هظا الىٕى مً ؤلٖا ضم ويىح الغٍئ   .ٖو

  .ؤلال٨ترووي هضعة الصخٟي -5

الهاث ٦ماٖضم وحىص ٖاثض ماصي للصخاٞت ؤلال٨تروهُت مً زال -6 هى الخا٫ في  ٫ ؤلٖا

 .ؤلال٨تروهُت الصخاٞت الىع٢ُت، خُث ؤن اإلاٗلً ال ًؼا٫ ٌكٗغ بٗضم الث٣ت في الصخاٞت

 2ٖلُه. ُٚاب ألاهٓمت واللىاثذ وال٣ىاهحن وهى ما هدخاحه ووؿعى للخهى٫  -7

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .106-105، صسبق ذكرهدمحم لعقاب، مرجع  -1
 سبق ذكره.بندر العتييب، مرجع  -2
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ت  الصحافت الالىتروهُت العشبُت-05  والجضائٍش

 

 ُت العشبُت وجعىسها.ظهىس الصحافت الالىتروه -أ

في ْل الخدضي الظي ٞغيخه الاهترهذ ٧ىؾُِ بٖالمي اجهالي مخٗضص اإلاؼاًا، ال ًًاهُه في         

طل٪ وؾُِ آزغ. وحض الىاقغون الٗغب ؤهٟؿهم في وي٘ ال ٌؿمذ لهم بخجاهلها، مما حٗلهم 

المهم، ٚحر ؤهه و مثلما ؤ٦ضث صعاؾت ٖ يكاون مىا٢ٗا إٖل لمُت ًًمىنها لصخٟهم ٍو

م ٦بره، ال ًمازل م٘  مخسههت،  ًالخٔ بإن خًىع الصخاٞت الٗغبُت ٖلى قب٨ت الاهترهذ ٚع

اث الال٨تروهُت ٖاإلاُا،  زانت ُٞما ًخٗل٤ بدىاؾب هظه ألاع٢ام م٘ ؤٖضاص  الىمى الهاثل للمُبٖى

ً الٗغبي.   الصخ٠ الٗغبُت و ٖضص ؾ٩ان الَى

ًٖ مٗهض "الُىوؿ٩ى" ؤلاخهاجي، ًبلٜ ٖضص ما وه٣ال ًٖ ال٨خاب ؤلاخهاجي الؿىىي الهاصع     

ملُىن  65ملُىن وسخت.  في خحن ًىحض خىالي  9.2ًُب٘ و ًىٕػ مً الصخ٠ الُىمُت الٗغبُت 

ضاص بال بلى  باللٛت الٗغبُت، م٘ ؤلاقاعة  مى٢٘ 7000مى٢٘ ٖلى ؤلاهترهذ، وال حكحر ألاع٢ام م٘ ألٖا

٦ما ال ًخم جىاٞغ الُبٗاث الال٨تروهُت ٖلى بلى وحىص مىا٢٘ باللٛت الٗغبُت لٛحر الٗغب، 

 1.% 54الاهترهذ للصخ٠ الٗغبُت بال بيؿبت

وإطا ؤعصها ؤن هاعر للصخاٞت الٗغبُت، ٞةن الصخُٟت الُىمُت الٗغبُت ألاولى في هظا املجا٫      

ضة ٖغبُت ؤوكإث مى٢ٗا لها في ،  خُث 1995ؾبخمبر  09هي صخُٟت "الكغ١ ألاوؾِ"، ؤو٫ حٍغ

 09ظه الصخُٟت في ٖضصها الهاصع في هٟـ الكهغ في نٟدتها ألاولى، ؤنها بضء مً وكغث ه

ٖلى ق٩ل نىع ٖبر  ؾخ٩ىن مىاصها الصخُٟت الُىمُت مخىاٞغة ال٨تروهُا لل٣غاء 1995ؾبخمبر 

   2قب٨ت الاهترهذ.

                                           
  125، ص سبق ذكرهمرجع سعد ولد جاب هللا،  -1
 .126نفس الرجع، ص  -2



  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
70 

ضة ٖغبُت جيكغ ال٨تروهُا في          حىان  01وجلتها صخُٟت "الجهاع" اللبىاهُت، وهي زالث حٍغ

والثالثت هي "الخُاة" في ألاو٫ مً حىان مً هٟـ الؿىت، والغابٗت هي "الؿٟحر"  19961

يُت في ؤوازغ ٖام  ضة "ألاًام" البدٍغ   1996.2اللبىاهُت وحٍغ

ت،  1997وقهض ٖام      ً ال٣ٍُغ ً الٗماهُت، الَى جىاحضا ال٨تروهُا لصخ٠ ألاعصن، الَى

خِخان، ونضعث الص ، خُث جم 1998خ٠ اإلاخب٣ُت زال٫ وبٗض ؾىت ال٣بـ والؿُاؾت ال٩ٍى

ت ٖغبُت ؾىت  350عنض ؤ٦ثر مً   وهى ٖضص ٢ض جًا٠ٖ في الؿىحن  2000صخُٟت ومجلت وصوٍع

اإلاىالُت، بدُث ال ًم٨ً ج٣ضًم ع٢م مدضص ملجمٕى الصخ٠ الٗغبُت في الاهترهذ بك٩ل خاؾم، 

 3لٗضم جىاٞغ ٢اٖضة بُاهاث ج٣ضم ؤع٢اما ٣ًُيُت.

 

 حافت الالىتروهُت العشبُت. خصائص الص-ب

ت مً الضعاؾاث الٗغبُت في هظا الكإن، ٦ضعاؾت "خلمي مدمىص" التي     خماص ٖلى مجمٖى بااٖل

ل اللبان" جىنلىا بلى ما ًلي:  جُغ١ بلحها "صعَو

 جضوي بٞاصة الصخ٠ الال٨تروهُت مً الٗىانغ البىاثُت التي ج٣ضمها الاهترهذ. -1

اث جبجى الصخ٠ الال٨تروهُت ا -2 ٣ت ٖغيها للمىيٖى لٗغبُت مضازل الصخ٠ الىع٢ُت، في ٍَغ

لت في ٞهل الىهىم . خماصها ٖلى الجضاو٫ الٍُى  اٖل

الصخاٞت الال٨تروهُت الٗغبُت بداحت بلى الٗضًض مً ألاق٩ا٫ الخٟاٖلُت، ٦ٟغ١ الضعصقت و  -3

 حٗضص اللٛاث. 

اث الؿ٩ُى  -4 لىحُت الخانت باأللىان، ٖضم اٖخماصها ٖلى مىهج مدضص لالؾخٟاصة مً الىٍٓغ

 ٞمٗٓم اؾخسضاماتها جٟخ٣ض لألؾـ الٗلمُت.

 4 اٞخ٣اعها للخهمُم الجُض. -5

                                           
 .97، ص2007اجلزائر، بوزريعة، ىومة، دار مطبعة ،الرقمية االتصال و اإلعالم سائلو  دمحم، لعقاب 1-

 .126،  ص بق ذكرهمرجع سسعد ولد جاب هللا،  -2
 .127-126نفس ادلرجع، ص  - 3
 .155،  ص بق ذكرهمرجع سدرويش اللبان،  -4
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بال هاصعا، و هظا ما ًجٗل اإلاؿخسضم بداحت   hyper texteٖضم اؾخسضاماتها للىو الٟاث٤  -6

 للغبِ بمٗلىماث ؤزغي هى بداحت بلحها. 

ً ٣ًخهغ ٖلى وحىص ٢هىع في ٞهم ٖاإلاُت و جٟاٖلُت الاهتره -7 ذ، و هظا ما حٗل صوع الىاقٍغ

ُٟت الخ٣لُضًت للصخُٟت الىع٢ُت.  1مدا٧اة الْى

حٗخمض الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت اإلاخىاٞغة ٖبر الاهترهذ، في بثها للماصة الصخُٟت ٖلى  -8

، هظه PDFوج٣ىُت Texte ، وج٣ىُت الىو Imageزالر ج٣ىُاث هي ج٣ىُت الٗغى ٦هىعة 

حر اإلاغوهت في الخ٣ىُاث وان ا جها وصعحاث جٞى زخلٟذ ُٞما بُجها ٖلى مؿخىي ٖغى اإلااصة وجسٍؼ

غ اليكغ الال٨ترووي ٖلى الاهترهذ.  2اؾترحإ اإلاٗلىماث، ٞهي جلخ٣ي ٧ىنها جٞى

نٗىبت اخخٟاّ ألاٞغاص بالصخ٠ الال٨تروهُت ٧ىزاث٤، إلاا جبثه مً نىع ؤو مٗلىماث ؤو  -9

 3ؤزباع، ٖلى زالٝ الصخ٠ الىع٢ُت.

 

  اكع الخذماث في الصحف الالىتروهُت العشبُت.و -

بن الخٟاٖلُت ؤهم اإلاؼاًا التي ؤجاخها الىؾُِ الجضًض ٚحر مؿخٛلت ٦ما ًجب في        

ض الال٨ترووي ال جخجاوػ ب٣ُت ألاق٩ا٫  الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت، ٞما ٖضا الخضمت البًر

ت الخٟاٖلُت الاًجابُت بال ما وؿبخه  . في خحن ال ج٣ضم زضم45.45الخٟاٖلُت الؿلبُت وؿبت 

مً بحمالي الصخ٠، و هظا ما ٨ٌٗـ ي٠ٗ البيُت الخضماجُت للصخ٠ الال٨تروهُت  27.27

الٗغبُت، مما ًٓهغ ؤنها لم حؿخ٨مل بٗض اؾخٛال٫ حمُ٘ ما جدُده الخ٨ىىلىحُا الجضًضة مً 

مدغ٧اث بدث ال  مؼاًا، زانت بطا ٖلمىا بن ًٞاء الاهترهذ ًدىي صخٟا ٖغبُت ال جمل٪

صازلُت و ال زاعحُت. بل ؤن ؤٚلب الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت ال جمل٪ مدغ٧اث بدث 

 زاعحُت. 

                                           
 .199ص ،  بق ذكرهمرجع سدرويش اللبان،  -1
 .127ص ،ذكره بقمرجع سسعد ولد جاب هللا،  -2
 .85ص ،بق ذكرهمرجع سماجد راغب احللو،  -3
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٦ما ؤن الاؾخٟاصة اإلاخباصلت مً الخبراث و الخجاعب بحن الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت،        

بما ٨ٌٗـ وا٢٘ ٚاثبت جماما و ًٓهغ طل٪ في الىضعة الكضًضة للىنالث الخاعحُت ُٞما بُجها، 

المُت الٗغبُت اإلاىخضة، و اإلابيُت ٖلى ؤؾاؽ ٖلمي في ْل الخدضًاث التي  ُٚاب ؤلاؾتراججُت ؤلٖا

المي في يُإ  جٟغيها الٗىإلات. هظه ألازحرة التي ٌؿاهم الاهجغاٝ وعاءها في مجا٫ الاهٟخاح ؤلٖا

الم الٗغبي، الؾُما ُٞما ًسو ؤصواعه الث٣اُٞت التي جدىلذ  في ْل هظا الىا٢٘ بلى بىنلت ؤلٖا

 مجغص ؤٚان و خىاعاث م٘ الٟىاهحن و الغا٢هاث. 

و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بٌٗ الصخ٠ ج٣ضم بضال ًٖ الىنالث الخاعحُت، ٢غاءاث في      

صخ٠ ؤزغي جدىاو٫ بالى٣ض و الخدلُل م٣االث مً صخ٠ ٚغبُت و ؤحىبُت. مثل ما ج٣ضمه 

٨ٍُت، و الظي حٗغى مً زالله م٣االث مً صخ٠ صخُٟت "هضاًت هذ" في ع٦ً الصخاٞت ألامغ 

٨ُت ًخم الخ٣ُٗب ٖلى مدخىاها. ٦ما ؤن امخىإ بٌٗ الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت ًٖ  ؤمٍغ

غه هظه الخضمت لل٣اعت، وهى  ج٣ضًم زضمت ألاعق٠ُ، ًض٫ ٖلى اوٗضام الىعي بما ًم٨ً ؤن جٞى

 .ما ٨ٌٗـ الىدُجت الخخمُت لُٛاب صعاؾاث الجضوي في املجا٫

 و علُه ًمىً اللىل إجماال بأن:

غ محزة الخٟاٖلُت الاًجابُت بك٩ل ٧اٝ في الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت.  -1  ال جخٞى

  الصخ٠ زضماث الخٟاٖلُت الؿلبُت بك٩ل ؾليي. ج٣ضم هظه -2

غها ٖلى ونالث صازلُت، ؤٚلب الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت ال جمل٪ ونالث  -3 م جٞى ٚع

 زاعحُت.

 ٌٗ الصخ٠ الال٨تروهُت الٗغبُت ال جمل٪ مدغ٧اث بدث صازلُت. ماػالذ ب -4

اتها للٛاث ؤزغي. -5  ال تهخم الصخ٠ الٗغبُت بترحمت مدخٍى

 ٠.1ماػالذ بٌٗ الصخ٠ الٗغبُت ال ج٣ضم زضمت ألاعقُ -6

 الهٗىباث التي حٗاوي مجها الصخاٞت الال٨تروهُت الٗغبُت. -  

                                           
 فعاليات مؤدتر صحافة اإلنرتنت يف الوطن العريب... ،صحافة االنرتنت يف الوطن العريب، الواقع والتحدايت مجال احملايدة، -1

  Source:http://www.kenanaonline.com/ws/nsma/blogs/page14 (accessed 11/04/2008)   

Source%20http:/www.kenanaonline.com/ws/nsma/blogs/page14(accessed%2011/04/2008
Source%20http:/www.kenanaonline.com/ws/nsma/blogs/page14(accessed%2011/04/2008


  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
74 

الٗغبُت، الؾُما ما ًسو الُبٗاث الال٨تروهُت ل٣ض جىامذ ؤٖضاص الصخ٠ ال٨تروهُت     

ذ  للصخ٠ الىع٢ُت، وهظا ال ٌٗجي اؾخثىاء الصخ٠ الال٨تروهُت البدخت ألنها هي ألازغي ٖٞغ

جىامُا و بن ٧ان مدضوصا. هظه الىدُجت ًم٨ً الخىنل بلحها بؿهىلت بطا ما ٢ىعن الخُىع الٗضصي 

ت، ؾىاء في بضاًتها ألاولى ؤو بم٣اعهت بحن للصخ٠ الال٨ترووي بالخُىع الٗضصي للصخ٠ الىع٢ُ

حن في الٟترة الؼمىُت التي جلذ اهدكاع الصخُٟت الال٨تروهُت.   الىٖى

٤ جُىع الصخُٟت الال٨تروهُت    م مً ؤن ال٨ثحر مً ال٣ٗباث حٗترى ٍَغ هظا ٖلى الٚغ

 الٗغبُت و لٗل ؤهمها :

 ُٚاب الخسُُِ والضعاؾاث. -1

ت اإلاخٗل٣ -2 الم. ٖضم ويىح الغٍئ  ت بمؿخ٣بل هظا الىٕى مً ؤلٖا

ٗاث ال٣اهىهُت الخانت بٗمل الصخُٟت الال٨تروهُت.  -3  ُٚاب الدكَغ

غ الُبٗاث  -4 ضم وحىص صخاُٞحن ماهلحن إلصاعة جدٍغ هضعة الصخٟي الال٨تروهُت، ٖو

 ؤلال٨تروهُت.

الهاث، و هظا عاح٘ بلى ٖضم ا -5 لث٣ت اإلاٗلً بياٞت بلى ؤهم اإلاٗى٢اث و اإلاخمثلت في شر ؤلٖا

 1الٗغبي بهظه الىؾُلت و ٖضم صعاًخه بكاؾٗت حمهىعها.

 ي٠ٗ ٖاثض الؿى١ ؾىاء مً ال٣غاء ؤو اإلاٗلىحن. -6

اإلاىاٞؿت الكغؾت مً مهاصع ألازباع واإلاٗلىماث الٗغبُت الضولُت وألاحىبُت، التي ؤنضعث  -7

 لها َابٗاث بل٨تروهُت مىاٞؿت باللٛت الٗغبُت.

ت ٖضم ويىح مؿخ٣بل  -8 اليكغ ٖبر ؤلاهترهذ في ْل ٖضم وحىص ٢اٖضة مؿخسضمحن حماهحًر

 2واؾٗت.

 

 

اكع الصحافت الالىتروهُت العشبُت. -  و

                                           
 .273-272ص ،بق ذكرهمرجع سسعد ولد جاب هللا،  -1
 .بق ذكرهمرجع سمشعل احلميدان،  -2
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المُت الجضًضة        ت جسؿغ مٗغ٦تها ؤمام الىؾاثل ؤلٖا ال جؼا٫ الصخاٞت الٗغبُت اإلاُبٖى

٨تروهُت. )الًٟاثُاث، ؤلاهترهذ(، م٘ ججاهل حجم الٟغم اإلاخاخت في خ٣ل الصخاٞت ؤلال

ألؾباب ماؾؿُت وز٣اُٞت، زانت م٘ الخلِ الخاصر لضي الجمهىع بحن الصخ٠ ؤلال٨تروهُت، 

ت، و٦ظل٪ الخلِ بحن اليسخ ؤلال٨تروهُت  واإلاىخضًاث، واإلاىا٢٘ الصخهُت، واإلاىا٢٘ ؤلازباٍع

 والصخ٠ ؤلال٨تروهُت.

ت لصخ٠ وع٢ُت، ولِؿذ ٞالصخاٞت ؤلال٨تروهُت الٗغبُت مٗٓمها في الىا٢٘ وسخ بل٨تروهُ      

ت ومؿخىي جدضًث اإلاًمىن  ٤ اإلاٗاًحر اإلاهىُت، التي حكمل الٟىٍع  بل٨تروهُت ٞاٖلت ٞو
ً
صخٟا

الُىمي، وؾهىلت ؤلابداع، وصعحت الخٟاٖلُت. الصخ٠ ؤلال٨تروهُت الٗغبُت )م٘ بٌٗ 

ها الصخ٠ الاؾخثىاءاث( الػالذ في اإلاغاخل ألاولى في هظه الهىاٖت، وهي اإلاغخلت التي ج٣ىم ٞح

الصخ٠  ؤلال٨تروهُت بيكغ مٗٓم ؤو حؼء مً مدخىي الصخُٟت الىع٢ُت )ألام(.  بِىما

ؤلال٨تروهُت الٛغبُت جبدغ في ًٞاءاث مخ٣ضمت، جخجاوػ مغخلت اليسخ بلى مغخلت بهخاج اإلاىاص 

٤ الخهاثو الٟىُت والخ٣ىُت، وإهخاج مدخىي زام بالصخُٟت ؤلال٨تروهُت،  ووكغها ٞو

ت، بل بن مٟهىم الصخاٞت واؾدثماع زها ثهها، زانت ما ًخٗل٤ ببث اإلاىاص الؿم٘ بهٍغ

ؤلال٨تروهُت لضيها ًخجاوػ الٗمل الصخٟي بإصواث ج٣لُضًت، وإٖاصة وكغه ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، 

 ٖلى الكب٨ت، مً زال٫ الخُُٛاث الصخُٟت اإلاؿخمغة 
ً
بلى مماعؾت الٗملُت الصخُٟت بل٨تروهُا

غ ؤلال٨ترووي.واإلاخٗضصة الىؾاثِ، وجُب   ٤ُ1 ًٞ الخدٍغ

وجٓل ؤبغػ الخدضًاث التي جىاحهها الصخ٠ ؤلال٨تروهُت الٗغبُت، هُمىت الخ٣ىُحن ولِـ       

غ وجهمُم وإصاعة وإقغاٝ، وهى ما  الصخُٟحن ٖلى بصاعة الصخ٠ ؤلال٨تروهُت، مً جدٍغ

جدىالث ًخٗاعى وؤؾـ الصخاٞت ؤلال٨تروهُت. ٞاإلااؾؿاث الصخُٟت جدخاج بلى بحغاء 

جىُٓمُت في آلُاث اإلاماعؾت الصخُٟت الؿاثضة ٞحها، وبىاء مٗاًحر لخ٣ُُم مىا٢٘ الصخ٠ 

(، زانت وؤن مٗٓم املخخىي اإلاٗغوى في اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت 
ً
 وزضمُا

ً
ؤلال٨تروهُت )مٗلىماجُا

                                           
 2172 العدد ، 2008 مايو 29 ثالاثءعكاظ، ال صحيفة ثقافة، أم صناعة أزمة العربية، االلكرتونية الصحافة ،الفرم خالد - 1

Source:httm://www.okaz.com.sa/okaz/os. htm. alfirm@gmail.com (accessed 29-05-2008) 
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ت ؤو ؤلال٨تروهُت،  للصخ٠ الٗغبُت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، ال ًدىاؾب وحمهىع الصخاٞت الٟىٍع

 1ٞمٗٓم هظه اليسخ ؤلال٨تروهُت ج٣ضم املخخىي بك٩له الىعقي.

 

ت وجعىسها. -ج   ظهىس الصحافت الالىتروهُت الجضائٍش

 جمهُذ

بن ْهىع الصخاٞت الال٨تروهُت ٖلى الهُٗض الٗالمي، ٧ان هدُجت للخُىع الخ٨ىىلىجي لىؾاثل    

ؤن ْهىعها في الضو٫ الىامُت  الاجها٫ الظي جؼامً م٘ اهدكاع و اؾخٛال٫ ج٣ىُاث ؤلاهترهذ. ٚحر

٧الجؼاثغ بُبُٗت الخا٫،  ٧ان هدُجت بؾتراص الخ٨ىىلىحُا مً الضو٫ اإلاخُىعة. وبًٟل هظه 

اإلا٨خىبت، و ال هيسخى  الخ٨ىىلىحُا ؤنبذ بةم٩اهىا الخدضر ًٖ صخاٞت حك٩ل امخضاصا للصخاٞت

ُت التي جٟغى ٖلى ؤن الضاٞ٘ لٓهىع هظه الصخاٞت هى الخدغع مً الغ٢ابت والًٍٛى الؿُاؾ

 الصخ٠ اإلا٨خىبت.

٦ما ؤن صعاؾت وا٢٘ الصخاٞت الال٨تروهُت في الجؼاثغ لِـ باألمغ الؿهل، هٓغا لخضازت    

ب  المي اإلا٨خىب مىظ ٞترة ٢ض جىاػي بلى خض ٢ٍغ المُت مً حهت، واهٟخاح ال٣ُإ ؤلٖا الخجغبت ؤلٖا

 .٘  هظه الٓاهغة في الجؼاثغالخجغبت الال٨تروهُت في الٗالم. لظا ؾىدىاو٫ بةًجاػ وا٢

ت اإلا٨خىبت م٘ الاهترهذ نهاًت وكذ            و٧اهذ البضاًت  1997بضؤث ججغبت الصخاٞت الجؼاثٍغ

 ،ً صخُٟت،  16، وجىالى الٗضص بلى ؤن ؤنبذ LE MATIN، الخبر، LEBERTEم٘ ًىمُت الَى

ت والُىم ج٩اص ٧ل الصخ٠ لها مىا٢٘ ٖلى الىاب. وللٗلم ٞةن ويُٗت الصخ اٞت الجؼاثٍغ

ضة الخبر  الىا٣َت بالٟغوؿُت حٗخبر في مى٢٘ مخ٣ضم م٣اعهت بىٓحرتها الٗغبُت، التي جدخل ٞحها حٍغ

 2%62.7اإلاغجبت ألاولى بيؿبت م٣غوثُت 

اع، مً التٝر الخضًث ًٖ صخاٞت خغة ومخُىعة في الجؼاثغ،  في ْل اوٗضام        في هٟـ ؤلَا

ت ألهل اإلاهىت، و ًٞاءا ث خغة إلاىا٢كت ال٣ًاًا ألازال٢ُت واإلاهىُت والاحخماُٖت. مىٓماث ٢ٍى

                                           
  مرجع سبق ذكره ،الفرم خالد ن -1
 اإلعالم علوم قسم اجستريادل شهادة لنيل مذكرة ،حنو املستقبل التطلع و الواقع حتدي بني اجلزائر، يف االلكرتونية الصحافة بلعاليا، ميينو -2

 .165، ص2006 اجلزائر، جامعة السياسية واإلعالم، العلوم كلية واالتصال،
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ت و والءاث ؾُاؾُت وصواٞ٘ مهلخُت، وال٣ىي التي جسُٟها  هظا الىي٘ ٚظجه اه٣ؿاماث ٨ٍٞغ

ت الخٗبحر ال ج٣بل بىحىص هظه الًٟاء. لظل٪ ال عجب ؤن جهى٠ الجؼاثغ في الغجبت  مً  129خٍغ

ت الخٗبح 167بحن  ر، في جغجِب مىٓمت "مد٣٣ىن بال خضوص" ٚحر صولت حٗاوي مً ُٚاب خٍغ

ه٣ُت م٣اعهت بإو٫ جغجِب  34بمٗجى ؤن الجؼاثغ ٣ٞضث  ،2005الخ٩ىمُت الهاصع في الٗام 

، وهي ٖام بٗض ٖام جخإزغ في الترجِب. ومً ٚحر ق٪ ؤن ما 2002ؤ٢امخه هٟـ اإلاىٓمت ؾىت 

ن ججّغم الصخاُٞحن بذجت ؾ٩ُىن مؿخ٣بال لً ًاقغ ٖلحها باألزًغ،  َاإلاا ؤن هىا٥ ٢ىاهح

ال٣ظٝ والدكهحر.  ٞالصخٟي وإن اهدٝغ ب٨خاباجه ؤو جماصي عبما في ؤلاؾاءة، ال ًم٨ً ؤن ٌٗامل 

البٌٗ ًب٣ى عؤًا. بياٞت لل٣اثمت الؿىصاء  وإن ٧ان لم ٌعجب مٗاملت املجغم،  ألن الغؤي ختى

ض مً  غاث. صخُٟت جم حٗل٣ُها، وجمى٘ مً الهضوع لٗضة  60التي جخًمً ؤٍػ  جبًر

٘ ٚحر اإلاىه٠ لإلقهاع.        1ًٞال ًٖ ؾُاؾت الخ٤ًُِ اإلاخىانل ٖلى مهاصع الخبر والخىَػ

وألاهم عجؼ الخ٩ىماث اإلاخىالُت ًٖ بهجاب ٢اهىن لإلٖالم ٩ًىن في مؿخىي َمىخاث ٧ل 

 اإلاهخمحن بهظا ال٣ُإ الاؾتراجُجي. 

المي ٖضة صٖىاث مً مسخل٠ ال       ىػعاء اإلاخٗا٢بحن ٖلى ٢ُإ ل٣ض جل٣ى الىؾِ ؤلٖا

الم، مً عخباوي بلى هِكىع مغوعا بمخي الضًً ٖمُمىع وزلُضة جىمي ودمحم ٖبى. ٩ٞل هاالء  ؤلٖا

حمٗىا الصخُٟحن في ل٣اءاث إلزغاء مؿىصة مكغٕو ٢اهىن لإلٖالم الظي  لم ًغ الىىع ؤبضا، 

م الهىعة املخد كمت للصخاٞت قإهه قإن مجلـ ؤزال٢ُاث اإلاهىت. والىا٢٘ الُىم وٚع

الم ؤلال٨ترووي، مً  ت، بال ؤنها سجلذ خًىعا في مُضان حضًض ٢ض ًجهله ال٨ثحر هى ؤلٖا الجؼاثٍغ

المُت اإلاهخمت باألزباع وجدالُل ألاخضار، ؤو ختى  ت مً اإلاىا٢٘ ؤلٖا زال٫ بَاللت مجمٖى

ت. اللت ؤلال٨تروهُت للصخ٠ اإلاُبٖى  2ؤلَا

ماث مهمت في اؾخسضام ؤلاهترهذ ٧ىؾُلت صخُٟت، باٖخباعها ٣ٞض ٧ان لهظه اإلاىا٢٘ بؾها             

م  اث ٖبر ٧ل املجخمٗاث الٓاهغة، وٚع وؾُلت ج٨ىىلىحُت مٟخىخت املجا٫ هدى الٗاإلاُت للخٍغ

 
ً
م ؤهه مً اإلاب٨غ حضا ، ٚع

ً
حن في الضازل والخاعج ؤًًا خضازتها وحضث نضي لضي الجؼاثٍغ

                                           
 ، موقع الشهاب لإلعالم...، الصحافة اجلزائرية، الواقع واألفاقعبد ادلالك حداد -1

 Source:http://www.chihab.net/modules.phpnase=new (accessed 26/06/2008)   
 .سبق ذكرهمرجع ادلالك حداد،  عبد - 2
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ٞت، بالىٓغ بلى ؤن صخاٞت الىع١ ال جؼا٫ بلى الخ٨م ٖلحها ومضي جإزحرها ٖلى مؿخ٣بل الصخا

الُىم ؾُضة اإلاى٠٢، ٞةن طل٪ ال ًيؿِىا ما هغاه في حُل الكباب مً اٞخخان باإلاىا٢٘ 

م خضازتها.  ت ومهىُت ٖالُت ٚع  الال٨تروهُت،  مخابٗت لها واؾخٟاصة مما جطخه مً مٗلىماث بؿٖغ

ضة ؤو مجلت بل٨تروهُت و في ألازحر، ٨ًٟي ال٣ى٫ ؤهه بم٣ضوع ؤي             شخو الُىم بخضار حٍغ

 ٚحر
ً
 خغة

ً
ىهُت بل٨تروهُت، ًهى٘ ٞحها آعاًء وؤ٩ٞاعا  بل ؤ٦ثر مً هظا بوكاء بطاٖت ؤو ٢ىاة جلٍٟؼ

خسلو بظل٪ اإلاغء مً مخاٖب ما ٌٗٝغ بمهىت اإلاخاٖب، ولُب٣ى الغ٢ُب  زايٗت للغ٢ابت، ٍو

ٖالم اإلاٟخىح ؤنال ٖلى الكب٨ت الٗاإلاُت ًخسبِ في طهىِخه ال٣ًُت،  بخهلبه بٗضم ٞخذ آٞا١ ؤلا 

غاٝ.  اإلاترامُت ألَا

 

 الصعىباث التي واجهذ الصحافت الالىتروهُت في الجضائش. -ص  

 1ل٣ض واحهذ الصخاٞت الال٨تروهُت في الجؼاثغ نٗىباث ٦ثحرة مجها:    

ض بٗض ٖلى ٖضم وحىص ٢اٖضة مؿخسضمحن واؾٗت لالهترهذ، ٞال ًؼا٫ املجخم٘ الجؼاثغي لم ٌٗخ -

 هاجه الخ٣ىُت الٟٗالت الىا٢لت للمٗلىمت.

ً ؤإلاٗلىماحي، ٞاالؾخٟاصة مً مًامحن - ٢لت اإلاًامحن الال٨تروهُت في ْل ي٠ٗ الخ٩ٍى

ت ج٣ىُاث ؤلابداع في الاهترهذ.  الصخاٞت الال٨تروهُت ٌٗجي مٗٞغ

ىاقغ ٖلى جىامي ٢غنىت اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت، وطل٪ في ْل ُٚاب جإَحر ٢اهىوي ًدمي ال -

ً حٗغيذ لهجىم مً ٢غانىت الاهترهذ، و٢ام ٢غاءها بخيبحها بٗضم  ضة الَى الاهترهذ، ٞجٍغ

 ٢ضعتها ٖلى الاؾخٟاصة مً اإلاىا٢٘. 

المُت في  - المُت اإلاؼصوحت لضي الٟغص الجؼاثغي، بؿبب خضازت الخجغبت ؤلٖا ُٚاب الث٣اٞت ؤلٖا

خًت و التي لِـ لها صٖامت وع٢ُت ٧لها الجؼاثغ ومك٩لت اللٛت، ألن الصخ٠ الال٨تروهُت امل

 جىدكغ باللٛت ألاحىبُت. 

 اإلاُى٫ الٗاَٟي الججاهاث الجغاثض الىع٢ُت. -

ت جُىعها. - اع ال٣اهىوي للصخاٞت الال٨تروهُت في الجؼاثغ، وطل٪ هٓغا لخضازتها وؾٖغ  ُٚاب ؤلَا
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ما٫، وطل٪ ؾُاؾت ؤلاقهاع الال٨ترووي في الجؼاثغ و الخسٝى الظي ًصخب ؤصخاب ا -  إلاا٫ ألٖا

تهم بهظا املجا٫.  لى٣و مٗٞغ

ً و الخإهُل الٗلمي الال٨ترووي، و ُٚاب الث٣اٞت الال٨تروهُت. -  ُٚاب الخ٩ٍى

ل. -  1نٗىبت الخمٍى

 

 : جلُُم ججشبت الصحافت الالىتروهُت في الجضائش  -

ىىلىجي بن صزى٫ الصخاٞت الال٨تروهُت في الجؼاثغ، ٧ان خخمُت ٞغيها الٛؼو الخ٨      

ب م٘ ججغبت  لىؾاثل الاجها٫ في الٗالم. ٞخجغبت الصخاٞت في الجؼاثغ متزامىت بك٩ل ٢ٍغ

ىُت التي ماػالذ حٗض بال٨ثحر، وبهظا ؾيخُغ١ لخ٣ُُم ججغبت الصخاٞت  الصخاٞت اإلا٨خىبت الَى

 الال٨تروهُت في الجؼاثغ مً زال٫ الى٣اٍ الخالُت:

للصخاٞت الال٨تروهُت، ماٖضا بٌٗ الخجاعب التي  الجؼاثغ ال حٗٝغ لألؾ٠ بٗض مُالص خ٣ُ٣ي -

حر م٣ُض بااللتزاماث الخىُٓمُت ؤو اإلاٗى٢اث  جمىث في اإلاُضان، والظي ال ًؼا٫ زهب ٚو

ت اإلاٗلىمت اإلاىبث٣ت ٖبر الاهترهذ.   ال٣اهىهُت، التي مً قإنها ؤن جدض مً خٍغ

ت، لٗضم وح - ىص حهاػ ؤو هُئت ججُض نٗىبت جدضًض ٖضص وهٕى الصخ٠ الال٨تروهُت الجؼاثٍغ

 الخد٨م في ٖملُت ؾحرها وج٣ضم مٗلىماث ٖجها. 

ْهىع الصخاٞت الال٨تروهُت في الجؼاثغ حاء زانت ألؾباب ؾُاؾُت وؤمىُت، لظل٪ ٞإٚلبُت  -

ت جيكغ في الخاعج مثلما هى الخا٫ م٘    Alegria Watchالصخ٠ الال٨تروهُت الجؼاثٍغ

ا ما ًٖ لٛت حؿخٗمل هظه الصخ٠ اللٛت الٟغوؿُت  - ت، مما ًجٗلها بُٗضة هٖى ؤو الاهجلحًز

ك٩لىن ؤٖلى اليؿب بها.  حن، الظًً ًمُلىن بلى اللٛت الٗغبُت َو  جىاو٫ ال٣غاء الجؼاثٍغ

ت الخٗبحر، ومكا٧ل ا٢خهاصًت  - ت مكا٧ل ؾُاؾُت ٦دٍغ حٗاوي الصخاٞت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ

.٘  ٦ٗملُت الُباٖت و الخىَػ

٘ زاعج ٖضم ا٢خىإ ٧ل مً ال٣ا - عت و الصخٟي بهظه الىؾُلت، واٖخباعها ٖملُت لدؿهُل الخىَػ

 الجؼاثغ.
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 1الك٪ في مهضا٢ُت الصخ٠ الال٨تروهُت لضي ال٣اعت بالجؼاثغ. -

 

اكع الصحافت لالىتروهُت في الجضائش -ٌ  :و

بن صعاؾت وا٢٘ الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغ جُلب مىا ؤلاخاَت بجمُ٘ الٗىامل           

والٓغٝو اإلامهضة واإلاؿببت لىحىصها ؤما آلان ٞؿىداو٫ الخٗغى لىا٢ٗها مً زال٫ اؾخ٣غاء 

غ لىا مً مُُٗاث  . ويُٗتها ٖلى يىء ما جٞى

٤ اليكغ 1997حٗٝغ الجؼاثغ مىظ ؾىت  - ىُت والىذ ًٖ ٍَغ وكىء ٖال٢ت بحن الصخاٞت الَى

ً ألن بوكاء مى٢٘ ٖلى الىاب ضة الَى لم ٌٗض بالصخيء الهٗب زانت  ؤلال٨ترووي ابخضاء م٘ حٍغ

مىظ  للىذ في ْل بلٛاء الاخخ٩اع ٖلى مغ٦ؼ البدث الٗلمي والخ٣جي ؤمام اإلاؼوصًً الخىام

غه مً ؤحل  2002ؾىت باإلياٞت بلى املخاوالث الغامُت لخدؿحن زضمت الهاج٠ الثابذ وجدٍغ

يؿبت ألي جسٌُٟ حؿٗحرجه: ٞاإلحغاءاث الالػمت لالؾخٟاصة مً مى٢٘ ٖلى قب٨ت الىذ بال

ضة ًخُلب مً الىاخُت الخىُٓمُت اإلاغوع باإلاغاخل الخالُت وهظا اؾدىاصا بلى مُثا١ الدؿمُت  حٍغ

 :dz والاهدؿاب جدذ اؾم اإلاُضان

 .سجل ججاعي ل٩ل هُئت طاث َاب٘ ججاعي  -

 .وحىص م٣غ مغ٦ؼي ؤو م٨خب جيؿ٤ُ بالجؼاثغ - 

 صج1000ًجب صٞ٘ مبلٜ مالي ٧ل ؾىت ب٣ُمت -

الصخاٞت الال٨تروهُت صخاٞت جدخاج بلى م٣غ وإلى هُئت ٖمالُت ُٞجب الخهى٫ ٖلى وألن       

جي للبدث الٗلمي   .وز٣ُت الدسجُل مً ؤحل الدجؼ ٖىض اإلاغ٦ؼ الَى

جضع للظ٦غ هىا ؤن   ىُت واليكغ ؤلال٨ترووي ؾىتٍو  1997ؤو٫ حٗامل بحن الصخ٠ الَى

وهظا  1996وهُت مدًت مىظ ؾىتواليكغ ؤلال٨ترووي مباقغة وبهىعة مؿخ٣لت لصخ٠ ال٨تر

حن مً الصخاٞت ؤلال٨تروهُت في بالصها هما  :الخٗامل م٘ هظا الىٕى مً اليكغ ؾمذ بٓهىع هٖى

ت  - الصخاٞت ؤلال٨تروهُت اإلا٨ملت للُبٗت الىع٢ُت: خُث ٖمضث ال٨ثحر مً الصخ٠ الجؼاثٍغ

 :بلى اليكغ ؤلال٨ترووي م٘ املخاٞٓت ٖلى الُبٗت الىع٢ُت مً ؤحل
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خٟاّ ٖلى م٩اهتها في ٖالم اليكغ الال٨ترووي وجد٤ُ٣ اهدكاع وعواج ؤ٦بر للصخُٟت الىع٢ُت ال -

وهي بظل٪ حؿخُٟض مً ٖاإلاحن إلاًمىن واخض جىا٦ب الٗهغ ههغ الخ٣ىُت الخضًثت اإلاٗخمض 

 :ٖلى الىاب بهُٛت اليكغ الال٨ترووي بهضٝ

ي ٧ل م٩ان صازل الجؼاثغ وزاعحها ٦ؿب ٢غاء حضص ممً هم مً مؿخسضمي الىذ ف -                 

 .والخى٣ل في هظا الٗالم الال٨ترووي بمىاٞؿت مثُالتها مً الصخاٞت الضولُت

تها وا٢خهاصًا  -                اث ٖلى ازخالٞها ؾُاؾُا ختى ال ج٣ُض خٍغ الهغوب مً الًَٛى

 .بالبدث ًٖ مىٟظ مً الخ٩امل اإلاالُت واإلااصًت

المُت والهظا هجض ؤن مٗٓم ال        ً ؤلٖا  46   مً ٖىىان بٖالمي وؤ٦ثر119لتي ج٣ضع بٗىاٍو

٘ مًمىنها بضوع صخُٟت ًىمُت حٗخمض في ٚالبُتها ٖلى اليكغ ؤلال٨ت   ج٨مُلي رووي ٧ىؾُلت لخىَػ

ت.ؤولى هظه الصخ٠  :لليسخت اإلاُبٖى
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 الخجاسب الجضائشي في إظاس الاظدثماس في جىىىلىجُا الاجصال -06

 

 جمهُذ:

حر ل٣ض آزا  ع جُىع ج٨ىىلىحُا الاجها٫ بخؿاؽ الٗالم ٩٦ل مً الهُئاث الغؾمُت ٚو

حر اليؿ٤ اإلاالثم لها، لظل٪ ٧اهذ ٖملُت امتزاج  الغؾمُت بًغوعة وؤهمُت اإلاٗلىمت ويغوعة جٞى

الم في الجؼاثغ  الم بالخ٨ىىلىحُا ؤزغها الخام واإلاهم في ٖالم وؾاثل الاجها٫ وؤلٖا ؤلٖا

ىُت، هٓغا  خباعاث َو لُبُٗتها الغ٢مُت التي جٟغى وحىص حى ع٢مي ٌٗخمض ٖلى بيُت اجهالُت اٖل

خاملها قب٨ت الاهترهذ، لظل٪ جُلب هظا ال٨ثحر مً الٗمل وال٣ىاٖض والبُاهاث الخدخُت 

 والخجاعب في ٖالم الاجها٫.

زم بن الخخمُت الخ٨ىىلىحُت جٟغى ٖلى حمُ٘ الضو٫ ؤن جىٟخذ ٖلى بًٗها البٌٗ،  

٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت، بغبِ ٧ل الهُئاث واإلااؾؿاث الىاقُت في ختى جخم٨ً مً جد

جا ل٨ٟغة  ت، وجغٍو املجخم٘ بإخضر الىؾاثل والُغ١ الاجهالُت، حلبا للخٗامالث الخجاٍع

ا مً ؤهمها جدؿحن ٢ُإ  الاؾدثماعاث الضولُت، باالهدؿاب إلاىٓماث ب٢لُمُت جملي ٖلحها قغَو

 الاجهاالث.
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 .ترهذ إلى الجضائشدخىل الاه -أ

جدذ وناًت مغ٦ؼ البدث الٗلمي  ،1993بن اعجباٍ الجؼاثغ بالىذ ٌٗىص بلى ؾىت 

جي، للهُئاث الغؾمُت   seristوالخ٣جي  . الظي ٧ان اإلاىٕػ الىؾُِ والىخُض للىذ بلى اإلاؿخىي الَى

ش ٞخذ املجا٫ 1997املخخهت زهىنا في مُضان البدث،  بلى ٚاًت صٌؿمبر   1.امؤمام الخى جاٍع

ٚحر ؤن َه ٖبض الخ٤ في ٦خابه " مضزل بلى اإلاٗلىماجُت "، ًغي بإن ؤو٫ اؾخٗما٫  

ت إلاؿخسضمي هٓام الدكُٛل  1991لإلهخـغهذ في الجؼاثغ ٧ان في ٖام  مً َٝغ الجمُٗت الجؼاثٍغ

UNIX.2 

ول٣ض ٧ان الهضٝ مً وعاء عبِ الجؼاثغ بالىذ، هى ججؿُض ٨ٞغة مكغٕو ب٢امت قب٨ت   

٣ُا حؿمى مٗلىماجُت  ٣ُا،Rinafفي بٍٞغ ت للكب٨ت في قما٫ بٍٞغ  ، وج٩ى٥ الجؼاثغ الى٣ُت املخىٍع

 في بَاع مكغٕو حٗاون م٘ مىٓمت الُىهِؿ٩ى.

غ ٢ُإ الىذ في الجؼاثغ ، ٧ان ال بض مً بًجاص نُٜ ٢اهىهُت جىٓم    وختى جخم ٖملُت جٍُى

اثُت لها ٖلى ؤؾاؽ مضي الخض الظي بها الضولت الىذ في بالصها،  ل٩ي جخم٨ً مً عؾم اإلاالمذ الجه

َٝغ الضولت، ؤنبذ لؼاما ٖلى الؿلُاث  مدخ٨غا مً حؿمذ به الؾخٛاللها. و٧ىن ال٣ُإ ٧ان

 الخ٨ٟحر في ٞخذ املجا٫ ؤمام اإلاؼوصًً الخىام.

 ملُىن  1.95 بلى ؤل٠ 150 مً ؤلاهترهِذ مؿخٗملي ٖضص مً خُث الاؾخسضام، اهخ٣ل 

ال ًمثل . مما 2005و 2000 بحن  بمٗضالث م٣اعهت حضا ي٠ُٗ مٗض٫ ، وهى % 4.60بيؿبت  جٚى

 اإلاخىؾِ ًٖ بُٗضة ، وهي %  5.92مٗض٫  الجؼاثغ في ؤلاهترهِذ ٦ثاٞت وبلٛذ .ألازغي  الضو٫ 

 صو٫  وباقي الٗغبُت الضو٫  م٘ باإلا٣اعهت الىؾُلت هظه اؾخسضام ي٠ٗ ٖلى ًض٫ مما الٗالمي، 

 .الٗالم

 

 

 

                                           
 . 10جريدة " إعالم تك ، العدد  - 1
 .411ص، 2005، اجلزائر ، قصر الكتاب  ،برجميات احلاسوب الشخصي ،مدخل إىل املعلوماتية  ،احلق  طو عبد - 2



  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
84 

 1العشبُت دول  وبعض الجضائش في هترهِذلا  هثافت : جعىس 2 سكم جذول 

 الىثافت 

2004 2005 

 ال٨ثاٞت ٖضص اإلاكتر٦حن ال٨ثاٞت ٖضص اإلاكتر٦حن

 5.92% 1950000 %4.6 1500000 الجؼاثغ

 15% 4500000 11.71 % 3500000 اإلاٛغب

 9.46% 954000 %  8.4 835000 جىوـ

 7.18% 5000000 5.57 % 3900000 مهغ

 3.3% 205000 %  3.62 205000 لُبُا

 

  اللعاع العامالاهترهذ في: 

الم الٗلمي والخ٣جي،  ٧1996اهذ ؾىت    ت إلاغ٦ؼ البدث وؤلٖا بضاًت ٞخذ اإلاىا٢٘ الجهٍى

لُت مً ٖام  بلى ؤعبٗت مىا٢٘ هي: ؾ٠ُُ، ٖىابت،  2000لُهل ٖضص هظه اإلاىا٢٘ في قهغ حٍى

هُئت.  130بـ  1996الاهترهذ ٖام ٢ؿىُُىت وباجىت، خُث ٢ضع ٖضص الهُئاث اإلاكتر٦ت في 

في ال٣ُإ  500في ال٣ُإ الُيي، 50في ال٣ُإ الجامعي،  100، مجها1999هُئت ؾىت800و

ذ هٟـ الؿىت اقترا٥ ونل بلى 150الا٢خهاصي،  ٞغ مكتر٥  3500في ال٣ُاٖاث ألازغي، ٖو

جي.  2ٖلى مؿخىي مغ٦ؼ البدث الَى

ؤوث  25الهاصع في  257-98ع٢م في هٟـ الؿُا١، ناص٢ذ الخ٩ىمت ٖلى مغؾىم   

حن وؾُاء للىذ بال ؤهه لم ًخم 1998 ، والظي بمىحبه جم الخجضًض بةم٩اهُت بوكاء مىٖػ

مىٕػ زام ختى ٖام  18، ؤًً ؤنبذ لضي الجؼاثغ 1999الاؾخٛال٫ الخ٣ُ٣ي للكب٨ت بال بٗض 

. وؤمام ٖ 65واؾخمغ في الاعجٟإ بلى ؤ٦خىبغ مً هٟـ الؿىت لُبلٜ  2000 حن لها مىٕػ ضص اإلاىٖػ

                                           
1 - Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport : Annuel 2005, 
ARPT, Décembre 2005, P 69 
2
 -http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 
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، ول٨ً ال٣لُل مجهم مً ٧ان ًيكِ، بِىما في 2002مىٕػ للىذ بضاًت  74جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ٖضص 

٘  80ونل الٗضص بلى ما ٣ًاعب 2004ؾىت  ماؾؿت جدهلذ ٖلى الغزهت للٗمل في مُضان جىَػ

 الىذ.

ت م٘ ٦ما ٧اهذ الجؼاثغ في جل٪ الٟترة جهبى لالجٟا١ خى٫ الاهًمام في ق٩ل قغا٦   

غ ٢ُإ الاجهاالث، ٠ُ٦ ال وهدً في  الاجداص ألاوعوبي، لظل٪ ٧اهذ اخض ؤهم الكغٍو جدٍغ

ٖالم جد٨مه الىؾاثل الخ٨ىىلىحُت الخضًثت والا٢خهاصًت و٢اثم ٖلى اإلاٗلىمت ومضي اوؿُابها، 

غ ٢ُإ الاجهاالث بمثابت صٖامت للىمى الا٢خهاصي والخُىع  غ وجدٍغ لهظا اٖخبرث ٢ًُت جٍُى

خماعي، ومىه ٣ٞض ٧ان لؼاما ؤن ٌؿخُٟض ال٣ُإ مً الخىحهاث الجضًضة لال٢خهاص والخباص٫ الاح

 الضولي اإلاىُىي جدذ الؿى١ الخ٨ىىلىحُت ٖمىما.

الم مً      ملُاع صج ٧اهذ  24.7ملُاع صج مً مجمٕى 6.4ٞاؾدىٟاص ٢ُإ ج٨ىىلىحُا ؤلٖا

غ هظا مىحهت لإلوٗاف الا٢خهاصي. ولىٟـ الٛغى ٧اهذ الجؼاثغ حؿ عى في بغامجها لخٍُى

ال٣ُإ بةٖاصة ه٩ُلخه وإٖاصة البجى الخدخُت وال٣اٖضًت لٗالم الاجها٫ في الجؼاثغ، ٞمىظ ؾىت 

ً الخىام مً  2001 والىػاعة اإلاٗىُت ب٣ُإ الاجها٫ جُمذ لٟخذ هظا املجا٫ ؤمام اإلاؿدثمٍغ

 صو٫ الٗالم. 

 2000-10-14ي نضع في بمغؾىم زاو 1998وؾاٖضها ٖلى طل٪ حٗضًا مغؾىم اوث  

خذ املجا٫ الؾدثماعاث زاعحُت  والظي مً زالله عزو لٗملُت الكغا٦ت بحن قغ٧اث ؤحىبُت ٞو

ت  في  Eepadبالكغا٦ت م٘ اإلاىٕػ   Wanadooفي ٢ُإ الىذ، ٩ٞاهذ ؤو٫ ٖملُت حمٗذ مجمٖى

 .2000ماعؽ  

بىن، وهى ما ٌؿمذ ػ  ٧3500ان إلاغ٦ؼ البدث الٗلمي و الخ٣جي خىالي  1999ؤما في الٗام   

مؿخسضم، ولىخٔ في جل٪ الٟترة ؤن َا٢ت الاعجباٍ  10.000بخ٣ضًغ ٖضص مؿخسضمي الاهترهذ بـ 

٤ الؿاجل ختى الٗام  باالهترهذ ْلذ يُٟٗت و لم حكتر٥ الجؼاثغ في هظه الكب٨ت ًٖ ٍَغ

٩ي1998 في قهغ ومُٛاباًذ في الثاهُت،  1ب٣ضعة  ، خُث جم عبُها بالؿاجل " ؤم ؤي ؤي " ألامٍغ
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ت الاهترهذ ب٣ىة  1999ماعؽ   11بلٛذ  2000مُٛاباًذ في الثاهُت ، زم ٖام  2ؤنبدذ ؾٖغ

 1مُٛاباًذ في الثاهُت.

ؤل٠  250الى 2001ؤما مً خُث ٖضص اإلاؿخسضمحن في الجؼاثغ ، ٣ٞض ونل ؾىت   

زِ 43ه٣ُت ونى٫ للىذ و 20ؤل٠ مكتر٥، بٗض ؤن ػوص بإ٦ثر مً 20مؿخسضم مً بُجهم 

حن الخىام بإلٟحن زِ هاجٟي مؿخسضم للضزى٫  مخسهو لب٣ُت ال٣ُاٖاث، مً بُجها اإلاىٖػ

 2مؿخسضم. 1500000ب 2005لكب٨ت.، و٢ضع ٖضص اإلاؿخسضمحن للىذ في الجؼاثغ لؿىت 

 

 :في الجضائش الاجصاالث كعاع جعىس  -ب

 ٟيٞ الى٣ا٫، الهاج٠ ؾى١  جُىع  بلى ألا٦بر حاهبه في ًاو٫ الاجهاالث ٢ُإ بن جُىع    

 ب٣ُمت عزهت زاوي ٖلى الجؼاثغ اجهاالث ؤوعاؾ٩ىم اإلاهغي  اإلاخٗامل جدهل 2001 حىان قهغ

٩ي صوالع ملُىن  735  ُٞه ا٢ترح الى٢ذ الظي هٟـ في صج، ملُاع 55 مً ؤ٦ثر ٌٗاص٫ ما ؤي ؤمٍغ

٩ي صوالع ملُىن  412 ٢ُمخه ما Orange الٟغوسخي اإلاخٗامل  .ؤمٍغ

ىُت بلى زهتع  زالث مىذ جم 2003 صٌؿمبر وفي     ملُىن  421 بمبلٜ الجؼاثغ اجهاالث َو

٩ي صوالع  ا٢ترح الظي Telefonica ؤلاؾباوي اإلاخٗامل في ممثال ؤلاؾباوي الٗغى م٣ابل في ؤمٍغ

٩ي  صوالع ملُىن  409.2 مبلٜ  2498 ٞاجدا ج٣ضمه 2004 ؾىت الاجهاالث ٢ُإ وانل و٢ض .ؤمٍغ

 3حضًض قٛل مىهب

 

 

 

                                           
 15، ص2007افريل 15-8من  26إعالم تك" العدد  -جيكوس اجلريدة  -من حوار مع السيد: يونس قرار"مدير مؤسسة - 1

2
 - http//www.chihab.net/modules.php ?name=news&file=article&sid=923(28-12-2012) 

3
 Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport Annuel 2004, ARPT, 

Décembre, 2004 ; 
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  2002  -2004 1 الفترة  خالل الىلال الهاجف خعامليم أعمال سكم -03جذول سكم 

 %PIB% 2003 PIB%  2004 PIB 2002 الؿىىاث

 1.3 78  1.11 56 0.65% 29 الجؼاثغ اجهاالث

 0.33 20  0.16 8 0.11 5 مىبُلِـ

 1.64 98  1.27 64 0.77 34 املجمٕى

 0.92 55  0.54 27 0.20 9 الجؼاثغ ؤوعاؾ٩ىم اجهاالث

ىُت   0.02 1  - - - - الجؼاثغ االثاجه َو

 2.58 154  1.80 91 0.97 43 ال٨لي املجمٕى

PIB 4435 - 5044 -  5993 - 

  

ت في إظاس الاظدثماس في جىىىلىجُا الاجصال في الجضائش -ج  .الخجاسب الجضائٍش

  الى٧الت  بوكاءجم 2002في حاهٟي : جهىد الىوالت الفضائُت واللمش الصىاعي الجضائشي

مبر الًٟاث ت، وفي هٞى و٢ض ه٣له بلى مضاعه الهاعور    Alsat 1  جم بَال١ ال٣مغ2002ُت الجؼاثٍغ

جغبِ بحن  2004م"وهى مسهو الؾدكٗاع ألاعى ًٖ بٗض، ومىظ ٖام 3الغوسخي "٧ىؾمىؽ

عوؾُا والجؼاثغ اجٟا٢ُت خى٫ الخٗامل والخٗاون في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا الًٟاثُت وجُب٣ُها، ٦ما 

ال١ مؿخ٣بلي لل٣مغ ججضع ؤلاقاعة بل ضاص إَل ، وهظه الاهجاػاث حٗخبر   Alsat 3 و   Alsat 2 ى ؤلٖا

غ، زانت ؤهه الخ٤ بها اإلاغ٦ؼ  ىُت هامت في خغ٦ت الخىمُت والخ٨ىىلىحُا والخٍُى مؿاهمت َو

ى ٚغب الجؼاثغ. جي للخ٨ىىلىحُا الًٟاثُت بإعٍػ  2الَى

 في هظا اإلا٣ام، طل٪ ؤنها جدمل في  ججغبت ؤزغي ًيبغي ؤلاقاعة بلحها :جهىد ششهت ظىهلغاص

دت في املجخم٘، وهي  حر بم٩اهُاث الاجها٫ بلى ؤ٦بر قٍغ َُاتها زُىة هامت في بَاع حؿهُل جٞى

                                           
1
 - Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport  Annuel 2004, ARPT, 

Décembre, 2004, P79 
، ورقة عمل مقدمة يف ادللتقى الدو يل حول التنمية ري املعرفةمتطلبات التحضري النوعي للمؤسسة اجلزائرية لتسيعبريات مقدم، زيد اخلري ميلود،  -2

 .2004مارس  10- 09البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
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ل ٧ابل  ت "ٖمغ عاؾم"، خُث جم جدٍى ىُت ؾىهلٛاػ بثاهٍى الازخباع الظي ٢امذ به الكغ٦ت الَى

مُٛاباًذ. وطل٪  5.4ىالي ال٨هغباء مً مجغص ها٢ل لها بلى ها٢ل لخض٤ٞ الاهترهذ ًهل خ

باؾخسضام ج٨ىىلىحُا الاهترهذ بىاؾُت ال٨هغباء والاؾخٛىاء ًٖ اؾخسضام الخلٟىن، وجبضو 

٣ت بطا ٖلمىا ؤن  غ لضيهم الاقترا٥ لل٨هغباء، بِىما   %97ؤهمُت هظه الٍُغ مً الؿ٩ان ًخٞى

 1وؿبت مكتر٧ي الخلٟىن ؤ٢ل مً طل٪ ب٨ثحر.

  ت في ماؾؿت نٛحرة ومخىؾُت  70اهسٍغ  "أومُذٌغ":اهخشاط املؤظعاث الجضائٍش

المُت "ؤومُضٌـ"، التي اٖخمضها الاجداص ألاوعوبي لٟاثضة الكغ٧اث  ت في ال٣اٖضة ؤلٖا حؼاثٍغ

الهٛحرة واإلاخىؾُت للبدغ اإلاخىؾِ، في بَاع زل٤ ماؾؿت مٗلىماجُت مخىؾُُت مً بُجها 

ل  ت. خُث ٣ًىم الاجداص  ألاوعبي بخمٍى اإلاكغٕو الظي ًغمي بلى ب٢امت قب٨ت اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

 2للكغ٧اث اإلاخىؾُُت ٖبر الاهترهذ، والتي ًخم بًهالها بالكب٨ت ألاوعوبُت لخباص٫ اإلاٗلىماث.

 ت ظُذي عبذ هللا ت الحضيرة العِبيًر ًضزل هظا الاهجاػ في بَاع تهُئت مىار مالثم  :ججٍش

ض واإلاىانالث مً حُٛ ه ٢ُإ البًر ُٗا وجىُٓمُا إلاا ٖٞغ اع الخ٣ضًغي حكَغ ت، و٧ان ؤلَا حراث حظٍع

ً زم  لها ًخمدىع خى٫ زالزت حىاهب جبجى ٖلحها الخًحرة، وهي:  مغا٦ؼ البدث والخ٩ٍى

ت ؾُضي ٖبض هللا  جخ٩ىن مً  ٘ مجها:  10اإلااؾؿاث وؤزحرا الخًاهت، والخًحرة الؿِبحًر مكاَع

ت، و٢اٖت ٖغى ب  156اهجاػ ٞىض١ طي زمؿت هجىم، ًدىي ٖلى  وم٣غ  ٗض،م٣ 600ٚٞغ

ُه مٗهض ٖالي الجهاالث، وو٧الت  الم والاجها٫، ٞو و٧الت حؿُحر، ومغ٦ؼ البدث لخ٨ىىلىحُا ؤلٖا

ضي، ومغ٦ب جُل٩ُىم، باإلياٞت بلى م٩اجب خايىاث  اهترهذ، وو٧الت اجهاالث، وم٣هى بٍغ

إلااؾؿاث الخ٨ىىلىحُا اإلاخ٣ضمت، وهى مكغٕو ٢ُب ج٣جي وا٢خهاصي مؿخ٣بلي ؾاهم في 

ىه ؤَ ٩ا، ٦ىضا، ٞغوؿا، ج٩ٍى ت م٘ ؤمٍغ غاٝ مدلُت وؤزغي صولُت، خُث هىا٥ قغا٦ت حؼاثٍغ

. ا وخضها ؾاهمذ بملُىن صوالع في بَاع هظا اإلاكغٕو ا ٖلما بإن ٧ىٍع  ٧3ىٍع

  اجفاكُاثOracle ذ بياٞت بلى هظا هىا٥ جى٢ُ٘ اجٟا٢ُخحن مً َٝغ  :مع ظىهاظشان والبًر

ت  ٨ُت، وهى ؤخض الغواص Oracleمجمٖى  الٗاإلاُحن في البرمجُاث: ألامٍغ
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ذ واملىاصالث بالجضائش*     University ، وهظا لخل٤ألاولى: مع املذسظت الىظىُت للبًر

Oracleفي مجا٫ الخ٣ىُاث الجضًضة لإلٖالم ، وجخٗل٤ ً  12والاجها٫ في   بدىُٓم بغامج الخ٩ٍى

الم آلال Oracleماؾؿت للخٗلُم الٗالي، خُث جلتزم  ً بخ٣ضًم ججهحزاث ؤلٖا ي وبغامج الخ٩ٍى

 واإلاهاصع اإلاٗخمضة في الخٗلُم الٗالي.

٣ُا، ول٣ض الثاهُت: مع مشهض ملؤظعت ظىهعشان* ٪، وهظا ألو٫ مغة في بٍٞغ : الظي اٖخبر ٦كٍغ

في  Oracleؤجُدذ له قهاصة مُاب٣ت، بدُث ؤنبذ ماهال لخ٣ضًم زضماث ج٩ىٍيُت مٗخمضة مً 

غ وجُب٤ُاإلاىخجاث الخ٨ىىلىحُت اإلاخٗل٣ت بإهٓ مجا٫  مت اإلاٗلىماث، ؤصواث الخهمُم، جٍُى

الخلى٫ لإلٖالم آلالي، وإهخاج بغمجُاث الدؿُحر اإلاضمجت، و٢ىاٖض اإلاُُٗاث، وقب٩اث 

اإلاٗلىماث...الخ، بياٞت بلى قب٨ت الاهترهذ صازل اإلااؾؿت التي حؿهل الاجها٫ في حمُ٘ 

اث، م٘ ج٣ىُت بىعنت الٗمل الظي اجبٗخه الكغ٦ت في ٖم ٠ُ الضازلي.اإلاؿخٍى  لُاث الخْى

ت ألنها جً٘ في مخىاو٫ الكغ٦ت  زُىاث وا٢ُٗت ٧ل هظا ٌك٩ل  و٦بحرة باججاه بصاعة اإلاٗٞغ

ؼ ٢ضعاتها الخ٨ىىلىحُت بك٩ل  ؤصواث جد٤ُ٣ طل٪، وبالخالي بىاء زالًا الظ٧اء الا٢خهاصي وحٍٗؼ

 1حىهغي.

 " ًإحي  :ىىم الجضائش" مع مؤظعت جُلُ أًباداجفاكُاث مؤظعت الخعلُم املنهي عً بعذ

غ وإُٖاء صٞ٘  ؤًباصاجٟا١ الكغا٦ت بحن ماؾؿت  وماؾؿت " جُل٩ُىم الجؼاثغ"، لخإهُل وجٍُى

٤ الكغا٦ت/ خُث ٧اهذ هظه الخُىة ؤو٫ قغا٦ت  بيافي في مجا٫ ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ًٖ ٍَغ

ت ذ ماؾؿت الخٗلُم اإلانهي ًٖ -حؼاثٍغ ت ٢بل ججؿُض قغا٦ت م٘ ألاحاهب، ٦ما قٖغ بٗض  حؼاثٍغ

 في جغ٦ُب زم نىاٖت ؤحهؼة الخاؾىب املخمىلت بٗض جضقحن وخضتها ؤلاهخاحُت.

 قٕغ ٢ُإ الخ٩ىًٍ اإلانهي بضوعه في بىاء قب٨خه الضازلُت،  :محاوالث كعاع الخىىًٍ املنهي

وهى مكغٕو الاهترهِذ الظي ًغبِ ٧ل ماؾؿاث ال٣ُإ في بغهامج واخض هضٞه بىاء ٢اٖضة 

 حن:مُُٗاث بها ق٣حن ؤؾاؾُ

 .حرها ت واإلاالُت ٚو  اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالجاهب ؤلاصاعي والخجهحزاث واإلاىاعص البكٍغ
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  ًاإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالجاهب البُضاٚىحي وحؿُحر وهىضؾت الخ٩ىًٍ الظي ج٣ىم به ٖضص م

ً واإلاتربهحن و٢اٖاث الضعوؽ  الٟغٕو والازخهاناث، باإلياٞت بلى بٖضاص عػهامت الخ٩ٍى

حر طل٪.واملخايغاث وا  ملخابغ... ٚو

حر الخجهحزاث، وال٣ُام بتربهاث مً ؤحل جإهُل الٗاملحن في    ول٣ض وا٦ب طل٪ حٗمُم جٞى

مجا٫ اؾخسضامها، ٦ما ًىحض مكغٕو ٌؿمى بىٓام اإلاٗلىماث الجٛغاُٞت، بدُث ٣ًضم 

ُت حٛغاُٞت ع٢مُت، ًضٖم مؿخ٣بال بضلُل زام خى٫  ً اإلانهي في زٍغ ماؾؿاث الخ٩ٍى

بال٣ُإ وزهاثهها الخ٣ىُت، وبجؼء لخدالُل ؤلاخهاثُاث بىاءا ٖلى اإلاُُٗاث الخجهحزاث 

الغ٢مُت، وهى بهظا ًجم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث لدؿهُل ٖملُاث اجساط ال٣غاع وجد٣ُ٣ها في ؤمثل 

ت.  و٢ذ وؤ٢ل ج٩لٟت، وبالخالي بجاخت ؤعيُت ؤزغي لبىاء هٓام بصاعة مٗٞغ

 اؾؿت بكب٨ت اهترهذ وعبُذ ؤصاة حٛظًت حضو٫ جضٖمذ اإلا :مؤظعت الضمان الاجخماعي

ال٣ُاصة بهظه الكب٨ت، ٦ما ؤنها مً حهت ؤزغي باصعث بلى ٖملُت بٖاصة التر٢ُم للمكتر٦حن، 

ىُت ع٢مُت ًم٨ً  ىُت لهم، خُث ؤنبدذ لضيها م٨خبت َو وطل٪ في بَاع ٢اٖضة مُُٗاث َو

ًم٨ً اٖخباعه بقاعة بلى الخ٨ٟحر في الاجها٫ بها مً حمُ٘ و٧االتها، والخإ٦ض مً اإلاكتر٥ وهظا ما 

 1بالدؿُحر، وهى بضاًت واٖضة بن اؾدثمغث وجىانلذ. مضمج اإلاٗلىمت

 

 

 صعىباث الاهترهذ في الجضائش - د

  ٞاألحغ ال٣اٖضي في الجؼاثغ ٣ًضع ب جذوي اللذسة الششائُت لذي الفشد الجضائشي :

ىاػيها صح في ال٣ُإ الٗمىمي ٣ًؿمه اإلاىاًَ بحن مسخل٠ خ 10.000خىالي احُاجه الُىمُت ٍو

صج في اإلاضن ال٨بري،  100-70في الجهت اإلا٣ابلت حؿٗحرة وج٩لٟت ٧ل ؾاٖت اؾخٗما٫ للىذ مً

٠ُ٨ٞ إلاىاًَ بؿُِ ؤن ج٩ىن الىذ يمً اخخُاحاجه الُىمُت، زانت وؤهه بطا اؾخٗمل الىذ 
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اء خاؾىب صج، ٞما بال٪ با٢خى 3100بلى  2100بم٣ضاع ؾاٖت ًىمُا ٞٗلى مضاع قهغ ما بحن 

 صح، وصٞ٘ خ٣ى١ الاقترا٥  اإلاباقغ  للىذ.50.000مجهؼ بمىصم ال ج٣ل ج٩لٟخه ًٖ 

 ض مً مىصعين فلغ للىذ على املعخىي الىظني 10جىد و م مً خهى٫ ؤٍػ  108: ٞبالٚغ

مىٕػ وؾُِ  37مىعص هذ ٖلى الغزو لبضؤ اليكاٍ، بال ؤهه لم ٌؿتهل الٗمل ٞٗلُا ؾىي ٫

ً:للىذ، وهظا ألامغ ًغجبِ ب  إمٍغ

الاؾدثماع في ؾى١ الاجهاالث ؤمغ م٣ٗض، ألن هظا الؿى١ زانت مُضان الخ٨ىىلىحُا  -

٦كٟذ ًٖ ججاعب بٞالؽ لكغ٧اث ٖاإلاُت، ُٞٛاب ا٢خهاص خغ في بالصها ٌٗخمض ٖلى  الجضًضة

خماص الكبه ٦لي ٖلى ٢ُإ املخغو٢اث.  الاؾدثماع الخ٣ُ٣ي بض٫ الٖا

  مما ؤصي بلى عجؼ محزانها اسجفاع حععيرة الهاجفغالء حععيرة الىذ مللاهي الىذ بعب ،

الخجاعي ما ًاصي بلى ؤلاٞالؽ، بال ؤن الؿلُاث ٢امذ بخضاع٥ الىي٘ بسٌٟ الدؿٗحرة بلى 

باليؿبت إلا٣اهي الىذ، و٢ض جم الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُخحن ألاولى بحن قغ٦ت اجهاالث الجؼاثغ  50%

ماؾؿت ؤًباص لخسٌُٟ الدؿٗحرة، ومً وحمُٗت مىػعي الىذ، والثاهُت بحن هٟـ الكغ٦ت و 

صج ٢هض 0.5صح بلى 1.5زال٫ هاجحن الاجٟا٢ُخحن جم جسٌُٟ حؿٗحرة الض٣ُ٢ت الىاخضة مً 

 1الضزى٫ في الكب٨ت باليؿبت للمؿخسضمحن الخىام وؤصخاب م٣اهي الىذ.

  ٟي ٚعالترهُبت الىفعُت للفشد في املجخمع الجضائشي م :  ٞاملجخم٘ الجؼاثغي الػا٫ مجخم٘ ٍع

مٓاهغ الخًاعة التي جٓهغ الؾُما في اإلاضن ال٨بري، لظل٪ ًٓل اؾخٗما٫ الىذ بُٗضا ًٖ 

٣ت الاجها٫ مً الٟم بلى ألاطن ٖلى اؾخٗما٫  ز٣اٞخىا واؾخٗمالىا الُىمي، ٞىدً هًٟل ٍَغ

ضًت ٖلى عؾالت ال٨تروهُت، وختى بدىزىا ال  ض والُغوص البًر الهاج٠، وهدً ماػلىا هًٟل البًر

 2ابتها ٖلى ؤحهؼجىا الال٨تروهُت ختى جمغ بإ٢المىا الٗاصًت.وؿخُُ٘ ٦خ

 :بر    غُاب ثلافت الخعامل مع وعبر الىذ ٌُٛب ٖلى الٟغص الجؼاثغي ز٣اٞت الخٗامل م٘ ٖو

الىذ، خُث ٌٗخبرها ز٣اٞت صزُلت ٖلُه، ٞمىا٢ٗىا الغؾمُت مثال هجضها في  ٚالبُتها ال جدضر 

 ىهب في ؾُا٢حن:مىا٢ٗها بهىعة ًىمُت، وهظا الٟٗل ً
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ىا  - ٖضم بًمان الهُئت الغؾمُت بمضي ٞٗالُت الىذ في جىنُل ؤلاصاعة باإلاىاًَ، لظل٪ لى ؤحٍغ

 هٓغة ٖلى اإلاىا٢٘ الغؾمُت لىحضهاها في ؤٚلبها ال جدضر مىا٢ٗها بهىعة ًىمُت.

وحىص ٞغ١ واضر في اؾخٗما٫ الىذ صازل املجخم٘ الىاخض ٖلى ؤؾاؽ ٚحر واضر، ٞحزصاص  -

٣ل لضي ٞئت ؤزغي.لضي  ت مُٗىت ٍو  ٞئت ٖمٍغ

 

 جلُُم اهجاصاث كعاس جىىىلىجُا الاجصال في الجضائش. -ٌ

 هظه ؤهمُت جغح٘ خُث  مٗخبرة، همى وؿبت والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا ٢ُإ سجل 

ٖمل  بغهامج جىُٟظ بَاع في الؾُما ال٣ُإ، قهضها التي بلى الاهجاػاث باألؾاؽ اليؿب

٘ بال٣ُإ الجهىى بلى تهضٝ مخ٩املت بؾتراجُجُت ؤلاهجاػاث يمً هظه عجوجىض الخ٩ىمت.  والٞغ

 :هدى الجهىص ج٩ازٟذ خُث والاحخماُٖت، الا٢خهاصًت الخىمُت في مؿاهمخه مً

 غ جدُحن ض اججاه في والترجُبُت الخىُٓمُت ألَا  .ال٣ُإ جىاٞؿُت صٞ٘ مٍؼ

 ؼ اث الغ٢مُت الخُب٣ُاث ٍغوجُى  واإلاٗلىماجُت الاجهالُت ألاؾاؾُت البيُت حٍٗؼ  واملخخٍى

 .الاؾدثماع وصٖم والخضماث

 الؿُبروي. الًٟاء وؾالمت الغ٢مُت الث٣ت مىار يمان 

 الضولي الهُٗض ٖلى والكغا٦ت الخٗاون  صٖم. 

 بالىٓغ لها، الغاحٗت الىػاعة واإلااؾؿاث مجهىص صٖم في ؤلاهجاػاث هظه ؾاهمذ ٦ما 

غ جي، الغ٢مي اإلاىخىج ًغلخهض هامت ٞغم ٕوإجاخت ال٣ُإ لخٍُى  اإلااؾؿاث ومؿاٖضة الَى

ت املخخهت  .الخاعحُت ألاؾىا١ ا٢خدام ٖلى الجؼاثٍغ

 عة ج٨ىىلىحُا ػا و مهالر ؾٗذ الخ٩ىمت، ٖمل بغهامج جىحهاث جغؾُش بَاع وفي 

ض إليٟاء ا ؤلاحغاءاث مً بجملت ال٣ُام بلى والاجها٫ اإلاٗلىماث  بهجاػ ٖلى الىجاٖت مً مٍؼ

٘واإلا البرامج ٠ُ زال٫ مً الاؾتهال٥ لترقُض و٦ظل٪ الخضماث، حىصة ويمان كاَع  الخْى

 والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا خهغ ٌٗض ٞلم .بالُا٢ت اإلاخٗل٣ت مجها والؾُما للمىاعص ألامثل

 املجاالث. مً الٗضًض بلى امخض بل مٗحن مجا٫ في
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لى الجؼاثغ ل٨ً  م ٖو خه الظي الخُىع  مً الٚغ  اإلاٗلىماث ىىلىحُاج٨  مجا٫ في ٖٞغ

م ألازحرة، الؿىىاث مغ ٖلى والاجهاالث  حباعة حهىص مً ٢ضمخه وما ؤبضتها التي الاؾخٟا٢ت وٚع

 مً اإلاخُىعة الضو٫  به ج٣ىم بما م٣اعهت اإلاُلىب اإلاؿخىي  ًٖ بُٗضة ماػالذ ؤنها بال الكإن، بهظا

ت حهت،  .ؤزغي  تحه مً والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا مجا٫ في الخُىع  وؾٖغ

 ؤن البض الخُاة، مىاحي حمُ٘ في والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا جُب٤ُ ؤحل ومً 

اه، مجخم٘ زل٤ في جلٗبه ؤن ًم٨ً الظي وبالضوع  بإهمُتها ؤوال ه٣خى٘ ا الٞغ ًُ  ؤن ًم٨ً بما وزاه

 صعحاث بلى املجخم٘ بإٞغاص ونىال الخ٨ٟحر ومؿخىي  اإلاِٗكت مؿخىي  حُٛحر ٖلى ٢ضعة مً ج٣ضمه

 .ؤلابضإ مً ٖالُت

 مً البض في الجؼاثغ والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٨ىىلىحُا صوع  جُٟٗل ؤحل ومً الجهاًت في 

 ؤمىع: ٖضة مغاٖاة

 اإلاٗىُت املخخلٟت الجهاث بحن والخيؿ٤ُ الخ٨ىىلىحُت، للخىمُت ألاؾاؾُت اإلاخُلباث جلبُت -

 .الخ٨ىىلىحُت بالخىمُت

اع يبِ - عي ؤلَا خمثل الدكَغ  َبُٗت م٘ ًخماشخى بما بالخجاعة اإلاخٗل٣ت ال٣ىاهحن ضًلحٗ في ٍو

 وؤؾالُب ؤلال٨تروهُت الخجاعة

ً  .ؤلال٨تروهُت ال٣ٗىص ج٩ٍى

 مخسههت حهت وإوكاء ؤلال٨تروهُت الخٗامالث م٘ لخخالءم الهلت طاث ال٣ىاهحن حٗضًل 

 ؤلال٨تروهُت، الىزاث٤ لخٟٔ

 ٗاث اؾخدضار  وؤلاحغاءاث ال٣ٗىباث اهىن ٢ وحٗضًل اإلاؿتهل٪ بدماًت الخانت الدكَغ

ٗاث اإلاىٓمت حٗضًل الجىاثُت، ضاث واإلاؼاًضاث للمىا٢هاث الدكَغ  إلاالثمت الخ٩ىمُت والخىٍع

 .الخجاعة َبُٗت

ٗاث حٗضًل - ت للمل٨ُت اإلاىٓمت الدكَغ  والبىى٥ الغ٢مُت للى٣ىص اإلاىٓمت وجل٪ ،ال٨ٍٟغ

 .ؤلال٨تروهُت

ت والخىمُت الخٗلُم - حر البكٍغ غ اإلاُلىبت الٟىُت ال٩ىاصع وجٞى  صوعاث ٣ٖض الخ٨ىىلىجي، للخٍُى

بُت  .والٗام الخام ال٣ُإ بمكاع٦ت م٨ثٟت وبغامج جضٍع
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  ج٨ىىلىحُا هٓم ٖلى جُغؤ التي اإلاؿخجضاث إلاىا٢كت الٗلمُت والىضواث اإلااجمغاث ب٢امت 

 .اإلاٗلىماث

 واإلاغا٦ؼ لمُتالٗ اإلااؾؿاث بحن عابُت وكاء’و والٗلماء، الخبرة ؤصخاب مً الاؾخٟاصة  -

اصة ،املجخم٘ وخاحاث البدثُت غ،و ألابدار ٖلى ؤلاهٟا١ وٍػ إل والخٍُى اث ٖلى ؤلَا  الضوٍع

 اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىحُا مجا٫ في اإلاخسههت الٗلمُت

اصة - ٣ض الاؾدثماعاث، ٍػ  لالؾخٟاصة الكإن هظا في اإلاخ٣ضمت الضو٫  م٘ الثىاثُت الاجٟا٢ُاث ٖو

بو  الخإهُل مجا٫ في بسبراتها  .الخضٍع

 اإلاٗلىماث. ومغا٦ؼ البُاهاث ٢ىاٖض جىؾُ٘ - 
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اكع العشبي الشاهً لخىىىلىجُا الاجصاالث واملعلىماث -07 وما ًىاجهه مً  الى

 :جحذًاث

املخخىي اإلاٗلىماحى هى الخدضي الخ٣ُ٣ي،  ألن املخخىي هى اإلال٪ ٖلى  : فجىة املحخىي  -أ

هى الغؾالت، خُث ًالخٔ وحىص َلب متزاًض  الؿاب٤ مً ؤن الىؾُِ فيزالٝ ما ٧ان ٣ًا٫ 

وز٣اُٞا، ٦ما ؤن ج٨ىىلىحُا الاجهاالث بضؤث ج٣ضم زضماث  وإٖالمُاٖلى املخخىي حٗلُمُا 

٣ًضمها الخلُٟىن املخمى٫. لظا ٞالضو٫ ال٨بري حُٗى ؤهمُت  التيمدخىي مثل الخضماث 

 ب٢امتل٣ضعة الٗغبُت ٖلى مغتهً با الٗغبيلهىاٖت املخخىي ومً زم ٞان اإلاهحر اإلاٗلىماحى 

اٖلت ٢اصعة ٖلى اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت وهظا ؤوؿب اإلاضازل اإلاخاخت للخ٨خل  نىاٖت مدخىي ٖغبُت ٞو

 1وجغجبِ ٞجىة املخخىي بٗضة ؤمىع:  ،ا٢لُمى خالُا

الم وؤلاهخاج والال٨ترووي الىعقينىاٖت املخخىي مً خُث مٗض٫ اليكغ  بهخاجمٗض٫    (1  يؤلٖا

 برمجُاث الخُب٣ُُت ومىا٢٘ ج٣ضًم املخخىي ٖلى الاهترهذ . وال والؿِىماجي

مضي جىاٞغ اإلاىاعص الخام لهىاٖت املخخىي وحكمل ٢ىاٖض البُاهاث وبىى٥ الهىع  (2

 الىع٢ُت والال٨تروهُت وحجم اإلا٨خباث الىع٢ُت والغ٢مُت . وألاعقُٟاث

ب وؤصواث املخخىي وحكمل ؤصواث جهمُم البرامج ون بهخاجمضي جىاٞغ ؤصواث ( 3 ٟداث الٍى

 . الال٨ترووياليكغ 

وحك٩ل  يالٗالم يؤلاحمال% مً 1.1وال ًمثل ما جيخجه الضو٫ الٗغبُت مً ٦خب ؾىي        

بلٜ ٖضص ال٨خب اإلاترحمت 15ال٨خب الضًيُت ؤ٦ثر مً ال ًى٤ُ  التياللٛت الُىهاهُت)  بلى% مجها، ٍو

ت الٗغبُت، وجا٦ض صعاؾت خضًثت اللٛ بلىملُىن شخو( زمؿت ؤيٗاٝ ما ًترحم  11بها ؾىي 

ٖلى قب٨ت الاهترهذ ال  الٗغبي يإلاغ٦ؼ مٗلىماث مجلـ الىػعاء بمهغ ؤن املخخىي اإلاٗلىماح

                                           
 .1999، 1، عامل الكتب، القاىرة، طاألنرتنت والعوملةهباء شاىني ،  - 1
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% مً 65ٖلى الاهترهذ مىضخت ؤن ما ٣ًغب مً  ياملخخىي اإلاٗلىماح يبحمال% مً 1ًمثل ؾىي 

 1نٟدت ؤو نٟدخحن.  جدخىي ٖلى التياإلاىا٢٘  بلى باإلياٞتهظا املخخىي هى إلاىا٢٘ صًيُت، 

البرمجُاث  حؿخىعص الضو٫ الٗغبُت ألاهٓمت والبرامج ؤو soft-wareؤما باليؿبت للبرمجُاث        

البا ما ج٩ىن ٚحر مالثمت للخاحاث املخلُت وجىعص بإؾٗاع مٛالى ٞحها، ٦ما ال ًىحض اجٟا١ ٖغبى  ٚو

ة والبرمجُاث. و٢ض وحضث ٖلى ٢ىاٖض وقٟغاث ومىانٟاث وم٣اًِـ الخٗامل م٘ ٧ل مً ألاحهؼ 

مغا٦ؼ لهىاٖت البرمجُاث الٗغبُت ؤو البدث والخهمُم وزانت مً زال٫ الكغ٦ت الٗاإلاُت 

ذ ت مهغ الٗغبُت، ٦ما ٢امذ  يواإلاغ٦ؼ الا٢لُم  )صخغ( فى ال٩ٍى لهىضؾت البرامج بجمهىٍع

 والؿٗىصًت.  وصبيمهغ  فيميكأث نٛحرة بجهىص ٞغصًت لهىاٖت البرامج 

م مً ؤن هىا٥ غت : فجىة الل -ب ملُىن شخو ًخدضزىن الٗغبُت بما ًجٗلها  300ٖلى الٚغ

ؤن ٖضص مىا٢٘ الكب٨ت الضولُت  بال ،الٗالم مً خُث ٖضص اإلاخدضزحن بها فياللٛت الؿاصؾت 

ض ًٖ  خؿب بُاهاث ؾىت  ،% ٣ِٞ مً ٧ل مىا٢٘ الكب٨ت1للمٗلىماث باللٛت الٗغبُت ال ًٍؼ

ًٖ الخالئم م٘  ٖغبياملخلى، والى خالت عجؼ  اللٛىي ا١ هامكُت الؿُ بلىبما ًاصي  2001

يغوعاث ومؿخدضزاث اإلاٗلىماجُت. خُث ٌؿُُغ الٗالم ألاهجلىؾا٦ؿىوى ٖلى وؿبت ٦بحرة 

ت، ٣ً78ضع ؤن  بط .حضا مً وكاٍ قب٨ت الاهترهذ % مً اإلاىا٢٘ ٖلى الكب٨ت باللٛت الاهجلحًز

ت ٖلى الكب الال٨تروهُتبِىما حك٩ل مىا٢٘ الخجاعة  % مً مجمٕى مىا٢٘ ٨76ت باالهجلحًز

ى١ طل٪ ؤن ما ٣ًغب مً  % مً مجمٕى اإلاىا٢٘ ال٣اثمت ٖلى الكب٨ت 70الخجاعة الال٨تروهُت، ٞو

ت َبٗا . فيمىا٢٘ ويٗذ  هي البُتها باللٛت الاهجلحًز   2الىالًاث اإلاخدضة ٚو

ومعجما واؾخسضاما ٞاللٛت الٗغبُت جىاحه الُىم ؤػمت خ٣ُ٣ُت جىٓحرا وحٗلُما وهدىا        

ت ٖلى اإلاؿخىي  وإبضاٖاوجىز٣ُا  وه٣ضا، وؤهم مٓاهغ هظه ألاػمت ٖضم وحىص ؾُاؾت لٍٛى

ت و٢لت مىاعصها وي٠ٗ الخيؿ٤ُ بُجها، وحٗثر ٖملُاث ال٣ىمي ، ويمىع ؾلُاث املجام٘ اللٍٛى

ب، وال٣هىع   الخضًثت، وحمىص الخىٓحر وؤلاوؿاهُتالخ٣ى٫ الٗلمُت  فيالترحمت  فيالخٍٗغ

                                           
1
- ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=2aa372f7896b1a5d - En cache - Pages similaires 

 .2007/2008،مدرسة الدكتوراه، جامعة احلاج خلضر، ابتنة الفجوة الرقمية بني الدول النامية والدول املتقدمةن، محزة بعلي وآخرو - 2

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=fr&q=cache:kMuCeukgRCMJ:http://ejabat.google.com/ejabat/thread%3Ftid%3D2aa372f7896b1a5d%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&gbv=2&gs_nf=1&gs_l=hp.3...28687.33390.0.34750.14.13.0.0.0.0.0.0..0.0.2X44KJ9HENw&ct=clnk
http://www.google.dz/search?hl=fr&q=related:http://ejabat.google.com/ejabat/thread%3Ftid%3D2aa372f7896b1a5d+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25A9%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&gbv=2&gs_nf=1&gs_l=hp.3...28687.33390.0.34750.14.13.0.0.0.0.0.0..0.0.2X44KJ9HENw&sa=X&tbo=1
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حن، و٢هىع  اإلاٗغفي، و٢هىع الٗخاص اللٛىي  جىمُت املجخم٘  فيبضوع اللٛت  الىعيلضي اللٍٛى

باللٛت  الال٨تروويجثحرها زىاثُت الٟهخى والٗامُت، وي٠ٗ اليكغ  التيالخضًث، والهٗىباث 

ت واضخت  ُاب عٍئ  . اللٛىي  لإلنالحالٗغبُت، و٢لت البرمجُاث اإلا٣ضمت ٞحها ٚو

٨ٞغة ؤزاعها وهاصي بها هاثب الغثِـ  هيالخ٩ىمت الال٨تروهُت  هُت:الحىىمت الالىترو -ج

٩ي يمً جهىع لضًه لغبِ اإلاىاًَ بمسخل٠ ؤحهؼة الخ٩ىمت ، الؿاب٤)آ٫ حىع( ألامٍغ

اهجاػ الخ٩ىمت طاتها مسخل٠ ؤوكُتها  بلى بياٞت، آليللخهى٫ ٖلى الخضماث الخ٩ىمُت بك٩ل 

خماص ٖلى قب٩اث الاجها٫ واإلاٗلىماث  ألاصاءزٌٟ الخ٩ال٠ُ وجدؿحن  بلىبما ًاصي  ،بااٖل

ٗالُت الخىُٟظ، ٦ما حٗمل ٖلى حؿهُل خُاة اإلاىاَىحن مً زال٫ ج٣ضًم ٧اٞت  ت الاهجاػ ٞو وؾٖغ

غ الؿٟغ واإلاك٣ت والخى٣ل بحن اإلا٩اجب الخ٩ىمُت،   1الخضماث الخ٩ىمُت ال٨تروهُا مما ًٞى

ا مسخلٟت ٖجها الضو٫ الى فيٞمباصعاث الخ٩ىمت الال٨تروهُت          الضو٫  فيامُت جىاحه ْغٞو

، واؾدكغاء ألاؾاؾُتوي٠ٗ البيُت  الخ٣لُضيخُث جدؿم بؿُُغة ٢ُم املجخم٘  ،اإلاخ٣ضمت

 التي، وجؼاًض حجم الٟجىة الخ٨ىىلىحُت الٗلميالٟؿاص ؤلاصاعي، وي٠ٗ هٓم الخٗلُم والبدث 

٩لت ٦ُُٟت مىاحهت ٖملُت حاهب مك بلىًترجب ٖلحها ٞجىاث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت واحخماُٖت، 

 . الال٨تروويز٣اٞت ألاصاء  بلى الٗاصي الغوجُجيالخدى٫ مً ز٣اٞت ألاصاء 

م مً اإلاؼاًا الٗضًضة  الخجاسة الالىتروهُت : - د  بالحؿمذ بها الخجاعة الال٨تروهُت  التيٖلى الٚغ

ٝ مً اؾخسضام جغجبِ بالخسى  التيمغاخلها ألاولى جىاحه الٗضًض مً الهٗاب  فيؤنها ال جؼا٫ 

للجمُ٘ ٦مخُلباث ؤولُت  بجاختهاًٟترى  التيالى٣ىص الال٨تروهُت والبجى الخدخُت للمٗلىماث 

بت اإلاؿتهل٨حن  حرها مً اإلاك٨الث طاث الهلت بٚغ ت الؿل٘  فيلىمى الخجاعة الال٨تروهُت، ٚو عٍئ

 2والخٗٝغ ٖلحها ًٖ ٢غب ٢بل قغائها.

                                           
1
 - http://www.arablaw.org/E-government1.htm    

 .38، مصر ، ص م2002 طارق عبد العال محاد ، التجارة اإللكرتونية ، ادلفـاىيـم و التجـارب و التحدايت ، الدار اجلامعية - 2
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الضو٫ الٗغبُت: ي٠ٗ صوع  في٣ضم الخجاعة الال٨تروهُت جازغ ؾلبا ٖلى ج التيومً الٗىاث٤       

ٖضم وحىص ٖملت نٗبت ٢ابلت  ،الا٢خهاصيٖضم الاؾخ٣غاع  ،اهدكاع ال٣ٟغ، الخ٩ىمت

٤ جىضر ٞىاثض الخجاعة الال٨تروهُت، ،ألاٞغاصالؾخسضام  ٖضم وحىص  ٖضم وحىص حهىص حؿٍى

ٟاءاثخىاٞؼ لدصجُ٘ الخجاعة الال٨تروهُت مثل  بُت ؤو  ؤلٖا ج٣ضًم الضٖم للكغ٧اث الًٍغ

ب  ٖضم وحىص ٢ىاهحن خماًت اإلال٨ُت الخانت،  الهٛحرة ومخىؾُت الدجم، ٖضم جىاٞغ الخضٍع

ً. ال٩افي  1للمؿدثمٍغ

غ الخجاعة الال٨تروهُت والخىمُت لٗام        الهاصع ًٖ ماجمغ ألامم اإلاخدضة  2003وفى ج٣ٍغ

الضو٫ الٗغبُت  فيملُاع صوالع  1.2ع ومهغ بلٜ ملُاع صوال  فيللخجاعة والخىمُت، ؤن حجم الخجاعة 

ً  فياإلاؿخ٣بل الىاٖض للخجاعة الال٨تروهُت  بلىألازغي وؤقاع  جىاٞغث البيُت  بطا الٗغبيالَى

م ؤن الخجاعة  الخدخُت مً اهترهذ واجهاالث واؾدثماعاث فى مجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث، ٞبٚر

 2% .200بتؤنها جىمى ؾىىٍا بيؿ بال ،بضاًتها ألاولى فيماػالذ 

ؤ٦ض مغ٦ؼ صعاؾاث  الخعلُم : فياظخخذاماث جىىىلىجُا الاجصال واملعلىماث  -ٌ

، الال٨تروويمجا٫ الخٗلُم  في)مضاع( ؤن ألاماعاث اخخلذ اإلاغجبت ألاولى ٖغبُا الغ٢مي الا٢خهاص

٣ضع حجم ؾى١ الخٗلُم  خى٢٘ ؤن ًهل  14 بدىالي ؤلاماعاث في الال٨تروويٍو  بلىملُىن صوالع ٍو

غ ا٢خهاصًت همى ؾى١ الخٗلُم 2008ملُىن صوالع ٖام  56  صبي في الال٨ترووي. وجى٢ٗذ ج٣اٍع

 ٣ًاعب ؾخت مالًحن صوالع.  الظي الخاليالى٢ذ  فيملُىن صوالع م٣اعهت بذجمها  24الى

م مداوالث الخجضًض         ً  فيول٨ً ٚع ب٣ى الخٗلُم جل٣ُيُا  الٗغبيؤؾالُب الخٗلُم في الَى

جدثهم ٖلى  بم٩اهاثاؾخٗما٫  بلىالضاعؾحن صون صٞٗهم  بلىلخل٣حن وه٣ل اإلاٗلىماث ٌٗخمض ٖلى ا

. ٦ما لم جخم٨ً ماؾؿاث الظاحيالخلى٫ وجىمُت عوح البدث والابخ٩اع والخٗلم  وإًجاص الخ٨ٟحر

ب مً جد٤ُ٣ الخىاػن بحن َلب ؾى١ الٗمل ومً اإلاهاعاث وبحن الٗغى اإلاخاح  الخٗلُم والخضٍع

كهض ٖلى طل٪ البُالت اإلاىدكغة بحن  ٗلُميالخمً الىٓام  ب املخخلٟت َو جحنومغا٦ؼ الخضٍع  الخٍغ

                                           
 .38نفس ادلرجع، ص- 1
 .38نفس ادلرجع، ص - 2
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ٖلى خؿاب  ألا٧اصًميجطخم الخٗلُم  بلى باإلياٞتزانت مً خملت الكهاصاث الجامُٗت، 

 جىمُت اإلاهاعاث البدثُت. 

عاث واللىاهين :  -و ُٗت   الدشَش حجم  فيالضو٫ الىامُت ٦ٗاث٤ ًخد٨م  فيجإحى البِئت الدكَغ

حر الخضمت الال٨تروهُت  فيالاؾدثماعاث اإلام٨ىت  مجا٫ الاجهاالث واإلاٗلىماث، وال٣ضعة ٖلى جٞى

ُٗت  فيالبيُت الخدخُت  وإصزا٫للمىاَىحن،  اإلاىا٤َ الالػمت. لظل٪ حٗض الخٗضًالث الدكَغ

ً وجاصي  التيال٣ىاهحن اإلاىٓمت لالجهاالث مً ؤهم الٗىامل  وإصزا٫ اصة ٍػ بلىحصج٘ اإلاؿدثمٍغ

 جبجى هظه الخ٨ىىلىحُا . 

 ،الٗغبيالٗالم  فيمجا٫ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث  فيومً الخىحهاث الجضًضة اإلاىا٦بت للخُىع        

ت وخ٣ى١ اإلاال٠، ٣ٞض نضعث  صولت  فيهغي جؼاًض الاهخمام ب٣ىاهحن خماًت اإلاهىٟاث ال٨ٍٟغ

تواإلاٛغب ومهغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ ٢ىاهحن للم ؤلاماعاث جخماشخى م٘  ،هىٟاث ال٨ٍٟغ

ُٗت  ٗاث الاجها٫  التيالثىعة الدكَغ ً  فيجهاخب الثىعة اإلاٗلىماجُت. ل٨ىىا هجض ؤن حكَغ الَى

اإلا٣ام ألازحر،  فياإلا٣ام ألاو٫ زم املجخم٘ زم الٟغص  فيخماًت الؿلُت  بلىختى آلان تهضٝ  الٗغبي

ٗاث الاجها٫  في جدمى الٟغص  ٞهيجاه الٛغب ٨ٖـ الاج فيخحن حؿحر ٢ىاهحن وحكَغ

زم املجخم٘) ٢ىاهحن آلاصاب الٗامت( وال جىحض ٢ىاهحن لخماًت ، اإلا٣ام ألاو٫  فيوزهىنِخه 

ٌ الخ٨م بإؾالُب  التيال٣ىاهحن  بالالخا٦م والخ٨م  ٌ ٖلى ج٣ٍى جىو ٖلى مٗا٢بت الخدٍغ

 1ٖىُٟت، وهظه ٢ض ججاوػها الٛغب .

 

 

 

 

                                           
 .1999، 1، عامل الكتب، القاىرة، طاألنرتنت والعوملةهباء شاىني ،  - 1



  02العىت – الاجصال الاعالم و  جىىىلىجُا                                    بذسوط:                           معبىعت خاصت

 
011 

 خاجمت

التي مً اإلاا٦ض ؤنها لً جضوم  -ت حضًضة مً الخُىع الخ٣جيل٣ض صزل الٗالم الُىم في مغخل 

ال ختى جدل مغخلت ؤزغي ؤ٦ثر ح٣ٗضا امتزحذ ٞحها هخاثج وزالناث زىعاث زالر وهي: زىعة  -ٍَى

ُت م٨ىدىا مً الؿُُغة ٖلحها والاؾخٟاصة مجها ااإلاٗلىماث، التي جمسًذ ًٖ اهٟجاع  ث مٗٞغ

ثل الاجها٫ الخضًثت التي حٗخبر ؤعقى ما جىنل بلُه بىاؾُت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث؛ وزىعة وؾا

ال٣ٗل ؤلاوؿاوي؛ وقب٨ت الاهترهذ، التي ججؿض طل٪ الخالقي بحن مسخل٠ وؾاثل الاجها٫ في 

المُت، ؤنبدذ ؤحهؼة الخاؾىب  ؤوضر نىعه. بط ؤهه، ٧لما ججاوؿذ اإلاٗلىماث والىؾاثِ ؤلٖا

الم، ولٗل الًٟل ٌ ٗىص بلى طل٪ الخالقي بحن الاجهاالث حؼءا مً ٧ل حهاػ مً ؤحهؼة ؤلٖا

 .والهاج٠ والخاؾىب

ؤصث بلى جهي٠ُ ؤق٩ا٫ الاجها٫ بىاءا ٖلى الٟغو١  ُٞما الخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت هظه ٞ  

لُه، ٣ٞض  بحن الىؾاثِ، ٖالوة ٖلى طل٪، ٣ٞض ؤزغث في بىاء الغؾالت وج٣ضًمها واؾترحاٖها. ٖو

جُا مًخغعث  ٢ُىص اإلا٩ان والؼمان،  ووؾٗذ صاثغة وحىصه  ج٨ىىلىحُا الاجها٫ ؤلاوؿان جضٍع

لخهبذ  ،Ubiquityـ ما ٌٗبر ٖىه بـِ لُبضو و٧إهه مىحىص في ؤ٦ثر مً م٩ان وفي الى٢ذ هٟؿه، وهظا 

طاث الخ٨ىىلىحُا مهضعا للث٣اٞت الجٛغاُٞت التي حٗلخىا ال وكٗغ بالٟغ١ بحن مً ًداوعها 

ٞخباص٫ اإلاٗلىماث بإق٩الها )هها  1الٝ ألامُا٫.آ مباقغة بحن مً له ال٣ضعة ٖلى ؤن ًداوعها ٖبر

٣ت مخدغعة مً  ونىعة ونىث( ٖبر وؾُِ واخض، ؤنبذ وا٢ٗا ملمىؾا ًِؿغ الاجها٫ بٍُغ

 ال٣ُىص الؼما٧اهُت و بإصاء ؤ٦ثر ٞٗالُت وجٟاٖلُت. 

 ذاإلاخمثل في الاجها٫ الغ٢مي ٢ض ؤُٖو  ة،الجضًضج٨ىىلىخُا الاجها٫ وؿخيخج ؤن هظا  

اثٟها، مً زال٫ ؤبٗاصا حضً  ضة لالجها٫، ٚحرث  مً م٩ىهاث الٗملُت الاجهالُت وؤهضاٞها وْو

٤ هٓم  اتها وؤبٗاصها الىٟؿُت والاحخماُٖت ٞو بىاء ؤؾـ حضًضة لهظه الٗملُت ٖلى ٧ل مؿخٍى

      مٗلىماجُت اجهالُت حضًضة جخد٨م ٞحها الىؾاثِ الخضًثت  والخ٨ىىلىحُا اإلاخُىعة.

 

                                           
 .91- 90. ص1994، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، عامل ادلعرفة، الكويت، العرب وعصر املعلوماتنبيل علي،  -1
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لصخصخي الُىم اجها٫ اٞتراضخي ًجم٘ بحن الٗضًض مً اإلاكاٖغ ٞاالجها٫ ا         

وألاخاؾِـ  التي ٧اهذ زُٟت في الاجها٫ الىاحهي الىا٢عي الظي عجؼ في ٦ثحر مً ألاخُان ٖلى 

باث مؿخسضمُه مً زال٫ قٗىعهم بالعجؼ ًٖ بًها٫ ما ًسخلج في هٟىؾهم مً  جلبُت ٚع

اث٠  الاجها٫ الغ٢مي  مكاٖغ وؤخاؾِـ اججاه ا٢غؤنهم ؤو  مجخمٗاتهم. و  مً هىا جدك٩ل ْو

المُت والاجهالُت ٖلى مسخل٠ ألانٗضة اث٠ ؤلٖا اث  ،التي حمٗذ بحن الْى و٧ل مىيٖى

بت مً مؿخسضم الم والاجها٫ ال٣ضًمت  ،الؿاٖت ال٣ٍغ هظا الاجها٫ في ْل عجؼ وؾاثل ؤلٖا

 ٖلى مىا٦بت مخُلباث بوؿان ج٨ىىلىحُا الاجها٫ الجضًضة.
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